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ప్రస్తావన 
క. 

వీ శ్రి వరిపూర్ణ్మ చకా పేవల్లెవాడలో 

నందగోపాలునిముం దిరమున 

నవతీర్దుం డై మేరయ_త్స యా రాధికా 
 బధుముఖచేం శ్రే మం బెంప్రు గనుచుం 

చన మేనవమూావుకూ: తుస నిళాలతాంగిని 

'చెంజ్లాడి యామెతో వేడ్క నుండం 
దనవిళచోాగముచేతం దాళం జూలక చాల 

జింతిల్లు చుండు టం జిల్కవలన 

శే, విని మిణిలనుండి యింటికి వేగ వచ్చి 

చతురగతులను రాధి ha 

జేసి దతీణనేత నా వానీం గన్న 

చిన్నికృషమ్ణుని మనసులో నెన్ను చుందు, 

నేను జిన్ననాంటనుండియు _ సంగీతవిద్యతోపాటుగా 
సాహితష్థివిదర్థియందులచా డం గొంచెము గొప్పపరి శ్రమ చేయుచు 
నూచేశ భాషయగు కన్నడములోను డెలుంగులోను బెక్కు 
గ్రంథములు చదివితిని, తరువాత చెంగళూరెనుండి యో చెన్న 

కెట్టణ మునకు వచ్చినదిమొదలుగా నజవములోం గనాడ ననేక 
గ్ గ్రంథముల జదున్రచుంటిని, ఆయినను నాకాంధ్రఖాపూ గృంథ 

ములయంద్ను గలయభిరుచి వె భాషలలో నంతగా లేకపోయింనద్మి 



షే 

ఇట్లుండంగా “వేలాం వెళ్ల” అనుసామెతగాం జూలదినములనుండి 

తెలుంగుబానలో? గవిత్వము చెవృవలయునను కుతూవాలముః 

కూడః గలిగి పట్టుదలతో మరల భారతాదిగ నాంధ గ్రంథ 

ములు చదివితిని, వదవడి బి, హ్నశ్రీ ఫ్రోతావథానులు తిరుపతి 

చేంకశేశ్ళరకవులు విరచించిన శ్రోవణానందము మొదలగు 

గ్ ౦థములు చదువ్రుచుండంగ వారి “పాణిగృపీత” యను 

వ బంధములోని 
లో 

తే, రాధికాసాంత్వనమ్థును రచనం చేసి 
వేరు గనుముద్దుపళ ని తెలియును విజయ 
నగరభూపాలుం డుంచిననాతిచాటు 

పద్యములు గాంచి యాకీ ర్తి పడయ నెంచి, 

అనువదష్థిమును జూచి రాధి కాసాంతగ్గనమును గడుంగుతూవాల: 

ముతో? గొని చదువలా నందు ము, ద్రాసమయమునం దటస్థించిన 

తప్పు లెన్ని యో కన్పట్టినవి, అయ్య రారా! ఇయ్యడి మంచి ప్రతి 

దొరకకపోయినదే యని విచారించుచుండంగా దై.వవశ మున 

నామిత్రు, లొకరు చాలకాలము క్రిందట వ్రాసిన వాక్టఖార్థిన 

సహిత మెనయొక వ్రాంత చ తిని నాకు బంవించిరి. అదియు నచ్చు 

వ తియు సరి చూడంగాం జూలవ వ్ర లఫ్టసము గనువీంచినది. 

మంగళాచరణము మొదలు వష్ట్యంతములవజకును గల వీకిక 

తేకపోవుటయేకాక మధ స్రమధ నను గొన్నిపద ఫ్టములుకూడ "లేవు. 

మణీకొన్ని చోట్ల వపద్భ్వములచరణములే విడువంబడియున్న వి. 
ఇట్టినుద్దులమూటగట్టు రాధి కాసాంత్వనమును రచించినది. 



స్ 

ముద్దు పళని అ 

ఈమెను గూర్చి మ॥రా॥ శ్రీ కందుకూరి వీలేళశలింగమువంతుల 
వారు తమయాం ధ కవ్రల చరిత్ర ములో వ్రాయించి నవజ్య్యూ.లు 

కొన్ని యవసర మునుబట్టి యిం దుదాహరించుచున్నా ను, 

“ముద్దు వళని పద్య కావ్యములు చేసిన స్త్రీలలో నొక తె, ఈముద్దు 

పళని వేళ్యాంగన, ఇది రాధి కాసాంత్వనమను నాలుగాక్యాస 

ములళ్ళంగార ప్రబంధమును రచించెను,దీని తల్లి వేరు ముత్యాలు, 

అది తంజావూరు సంస్థాన వభు వయిన ప్ర తావనీంపహాంని 

యుంపుశుక_క్లై యయినట్లు. . .గద్యములో వ్రాయంబడినడానిని 
బట్టి యూహింపం దగియున్నది, దీనికే ఇళా దేవీయ మనునా 

మాంతరము గలదు” అని యున్నది. ప్లందు “వల్లి వేరు ముత్యాా 
లనియు, గడరిములో _వాయయబడినదానినిబట్టి యూహింవందగి 

యున్నది” అనియు వ్రాయుటచే శ్రీపంతులు వారుకూడ? వీఠికను 
జూచినట్టు గన్ఫట్టదు. పీఠికలోం గవయి త్రివంశ్ వర్ణ నము గలదు, 
చుక్యా లనునత(డు వళనికిం దం డ్రి “ముద్దు” అనునది యువ 

నామము, వళని యనంగా దతీణదేశములోని సు బ్రస్తాణ్య 

స్వామి వేంచేసియున్న దివస్థస్థలమునకుం జేరు, చాలచోట్ల 

బిడ్డలకు చేవస్టలముల వేరులే యుంచుచుండుట వాడుకయున్న ది, 
ఈ ప్రబంధములో యశోదకు మేనగోడలును శ్రీశృష్ణునికభార్య 
యునగు నిళా దేవిచరి టై ముండుటచే దీని కిళా దేవీయమను 

నామాంతరము వచ్చినది. i 

శకర్ణద్ది సంగీతసాహిత్యభ రత థాన్రములలోం బ్ర వీణు రాలయినట్టు 

తానే చెప్పుళొన్నది. దీని కవిత్వము నాతికఠినమై మృదువుగా 
నుండినందుకు సందేవాము లేదు. దీనికి మంచి సంస్కృతాంధ్ర 
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మ భా గలదు, అందందో దవ్వు లున్నవి కాని యట్టి 

a ప్రరషులకవిత్ళమునందు సయిత మేక గ్రంథములలో: 

గానంబడుచున్న వి” అని శ్రీవంతులవాగే ₹యొవష వ్వుకోనిరి, బాగు? 

నాలోచించినచో శబ్దమును బట్టయో అర్థమును  బట్టియో 

భావములను బట్టియో ర రసమును బట్టీయోా “జాచితిని బట్టియోా 

యొటులయిన'నేమి తప్పుళేకుండ భారతముమొదలుగా చే గం 

మునులేదు, వట్లుండలగా స్త్రీలు, బ్రాసీన గ థములలోం దప్పు 

లుండుట యొకతవ్వు కాదు “ఆయినను గృంథములోనిభాగము 

లనేకములు స్త్రీలు విన(చగినవియు, స్రీ నోటినుండి రాందగి 

నివియు6 గాక దూప్యుములై యున్నవి” అని శ్రీపంతులవారు 

వ్రానీలేకాని తారాళ శాంక విజయము, హంసవింశతి వైజయంతీ 
విలాసము మొదలగు గ్రంథములలోనివానికన్న నెక్కువగా 

నిందు దూపహ్యుము లున్నవా? అదిగాక స్రీ లు పురుషులవలను 

వినణగనాడక పోవచ్చునుగాని తమలో: దాము చదువుకొనుటకు 
"బాధక మేమున్నది? ఇంతేకును నిది భగవచ్చరిత్రము,. తారా 

శశాంకవిజయాదులవ లె స్తీ లకుం జెడుబుద్గులు గఅప్పువిషయ. 

మేదియును నిందు లేదే, *ప్త్పది జారత(మే కులవృత్తిగాం గల 

వళ స్టియగుటచె స్రీ జనస్వాఖావిక మైననీగ్లును విడిచి శృంగార 

రసమనువేర సంభోగాదివర్థనములను బు_స్తకమునిండ మిక్కిలి 

పచ్చిగాం చేసినది” అని వానీరి, అగ్ని సాతీకముగా నొకమగనిం. 

గట్టుకొని రెండవమగనితోం బోవ్రట జూరత్వ మనిపించుకొనును 

గాని. వెళు జారిణి యనిపించకోదు. బ బ్ర హసృష్టినాంటినుండియు 

వచ్చుచున్న మాజాలికి గులవృ త్తి యిట్టేదో ఆసంగ తియ౭తేయు 
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వాత్సారయనకామసూ త్ర ములం జూచువారికి య థార్థము 

గోచరించును, 

సీగ్రనునది స్తీ జనమునశేకాని పురుషులకుమా త్ర ముస్యాభా 
వికము కాదు కాంబోలును, వ్రక్కవయిం త్రి వేశళరగనుక సిగ్దుమాలి 

సంభోగాదివర్థ నములు పచ్చిగా బ్రానీన వ్రాయవచ్చును, కాని 
శిష్ట లనివించుకొన్న పురుషు లట్లు చ్యాయంగూడదుగద? అట్టి 

మహానుభావ్రలుమాత్ర, తము తమతమి గ్రంథములలో నింతకన్న 
నెక్కు_వపచ్చిగా వర్ణ? నలు చేయలేదుకాంబోలును, వేయేీల? 

శ్రీ వంతులువా నే తమకవులచరి త్ర తలో “వేళా్యాసంపర్కము వలన 

'నెట్టదృఢమనస్కులకును ననర్థములు వచ్చు నని చూపుట కయి 

యింతవణకుం గల్పింపంబడినక థ నీతిబోధకముగానే యున్నది 

కాని తరువాతికథమాత్రము నీతిబావ్యూాముగా నున్నది” 
అనియు, ఇటువంటి సీదాంతము చే మనదేశములో నీతికిని మత 
మునకును గూడ నమితమైనచెలుపును గలుగంబేయుచున్న వి. 
నీతిని విడిచినమత మెప్పుడును దేవునికి బ్రీ తికరము కానేరదు” 
అనియు నిందించి తరువాతం దమస్వహ పొస్తముతో సరిచూాచి 
యచ్చొ త్సింప నిచ్చిన వై జయంతీవిలాసములోని వచ్చవిల్తుని 
పచ్చికపట్టుకన్నన్సు వీలే స్వయముగ రచించిన * రనీకజనమనో 
రంజననులోని బూతులకన్నను నిందుం బచ్చిబూతులు కన్నట్టు 

చున్న దాః 

ఈ గ,౦థము రస మొల్ము_చుండుటచేతను, ఇడి రచించి 

నది ప్రీ యేగాక మాజూతిలోంబుట్టిన దగుటచేతను దీనిని 

* వీరధికారమందుండుటచే మదరాసు విశ్వవిద్యాలయములో దినిని 

వీరు బకసీయ్మగృంథముగా నిర్మించుకొనిరి. 
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ఇ ప ఇల f మంచి పతిగా ముద్రైింపవలయు ననుతలంపుతో వ్రాంతవ్రతిని 

ముద్రితపు_స్తకమును సరిమాచి నామనసున కింపై సా. 
జ్ వ జో pe క జాడు నుంచి యొకషప్రత్ వనిం బూని వ్రానీతిని, వటీవల బవ, 

వావిళ్ల "రామన్వామళా (క్ అండ్ సన్ చారు ప్రాచీన ప్త లుం 

భములను మంచిస్థితిలోనికి: చెచ్చుచుంటచే దీనినిగూడ వారే 

యచ్చొొత్తించినచోం జాల వాగుగ నుండునని యెంచి 
యో తీ యనేక వందనములతో వారియొజ కుం ఒంవించితిని, 

ఇది వ్రాసినదెయు _సవరించినదెయు శ్రీయ యగసటచేతను గలి 

గినతప్పుల నొవ్వ్చులుగా గమనింతు రని స్రీలయందు గారవముూ 

గలపారిని బ్రార్థించుచున్నాను, 

సౌమ్యనంవక్చరపు ఇట్లు, 

మహాశళివరా,తి,. సవ్భాదయవి-థేయంరాలు, 
ఇన్నవట్టణము 9-83-1910 చెంగళూరు _ నాగరత్న ము. 



6, శీలం జెలంగు రాధికను జెల్వరొ నీన్నిల రూవరేఖలకా 

బోలుదు రేవడంతు లన మోవహాపుటాలిని నిప్పు ఉన్నదో 

పోలిని నన్ను6 గనార్చి యని యవ్లినయ చ్చెలిం గొంగిలించుగో 

పాలునిం జిన్నికృష్ణునిం గృపాళునిం గొల్లు నభీష్టనిద్ధికె. 1 

రహి ముద్దుటడుగులు రాజీవములం గరం 

బ్రైపదముల్ తాంబేటివగలం బోర 

సరసోరుకాండముల్ సౌకర $ మేపార 

లేశొను సింగంపులీలం జనం 

జనువళుల్ తి క మోసౌాజనమునం చేటు 

స్ు ఈ ర 4. విాజు 

రమణీయముఖ కాంతి రామచం ద్రానిం బేరం 

జిరునవ్వు బలు తెల్విగరిమ: గోరం 

తే, గన్నులగవ (శ్రుతిలంఘిమై కలిమి గులుకం 

దనరువముధు రాధరము కహ్కి_తనము చిల్క_6 

జెలంగుశుకవాణి రుక్కిణీజలజపాణి 
భావభనుమాత సంపద లీన్ఫం గాత. 2 
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చ, నెజీగమనంబు వేణియును నిక్కుచనుంగవ మోందిపొదనులొ 

కరులును కేషభోగియు నగంబులు నాదిమకూర్మ రాజ మై 

వజులలో6 బొల్పుగంధవతిభాను మనోహరరూప స తతా 

సరకునిగాంచి చెంచుగళిన౯ గృవనెవ్పుడుంబ్రొ బోచుగాన్రతన్, 

ఆ శ్రీనివాసుం డైనశేషుని భజియించి 
ఘనశరీరుం డై నగరుడిం బొగడి 
యఘవిదారి యైనహరిచమూపతి నెంచి 
వరమసూ రిజనుల. బ్రస్తుతింతు, 4 

మ, తతి వాల్మీకివరాళర మ్రియసుత శ్రీ కా లిదాసాదిసం 
సలతవిద్యత్కవితా జ్ఞైలం బొగడి భ_క్లీకొనన నార లల 

నతియాతిక్కన సోమభాస్క_రులు శీనాథుండుభీముండునాం 
నతు లౌనాంధ్రక వీంద్రు దు లం ప. యు_$౯ మత్కతి 

జాఢికిన్* 

తే, పొ _త్రమున నుండుళ ల్యంబు లెత్తి వైచి 

ఛాస్త్రయ్యు క్రిని గొని భేషజంబు సేయం 

గం దగునా తే.పజీవకకనవులం దీర్చం 

జనదు కృతుల నమంగళజనులు వారు, 6. 

చ చెలువుగం బూర్వనత్క వులు శేనీనకబ్బము లెన్నొ యం 

డగా జెలిమిని నీకృత్క౯ గణన చేతు సత్కవు లందు 

"రేమొకోళళి కయికొందు రె ట్లనినం బద్మ ఫుందేనియ నాను 

తుమెదల్ ,పులినీ వాసించేే యితేరప్రహ్నమరందము లోని 

గోలవే, 7 

వ, అని యిష్టదేవకానన స్కారంబును గవిసత్కా రంబున్కు 
గుకవితిరస్కారంబునుం గావించి యొద్దియేనియ నొక్క 

(సు 

tf. 

శ్ 



వీఠక 1+ 

శృంగార వ, బంధంబు నిబంధింవం దలంచి వారివోసరంబున' 

శ్రీవారిం (శ్రాక్టించి మన్ని కాంతంబున నిదురింపుచున్న నన్ని 
కాంతంబున. స్ 

నీ, కటిం జుట్టికట్టినకన కాంబరమ. తోడ 
మెటుంగుబామనిచాయ మేనితోడ 

నానీకతుదం గల్లునవ మౌ_క్రికమ.తోడ 
జిగిలిక స్తురిబొట్టు మొగముతోడం 

గరుణారసముం జిల్కు. కన్ను దమ్లులతోడ 
నెమ్మి రెక్క_తు రాయినీటుతోడ 

గుదిగొని వెన్నా డుకుసుమవుంజముతోడం 
జంద్ర సూర్యాదిభూపాళితో డం 

సై, బ్రతి యెఅుంగనిదివ్యరూపంబుతోడ 
సొగసు గనువించుమవ్యంపుసొంపుతోడ 
రాధి కామణి కె దండరమణం బూని 

చిన్ని కృష్ణుండు కలను సన్ను. డయ్యె, 9. 

తే, ఇట్లు గనుపట్టునతని నే నెలమి గాంచి 

లేచి సాష్టాంగవందనం బాచరింప 

శారి నను జూచి మేఘగంభీరరవము 
దనరగాం బల్కె_(గరుణామృతంబు లొల్క, 10. 

తే, చిన్నికృష్ణుండ నే నాదుచిత్తమునకు 
సమ్మతం బైనరాధి క'ాసాంత్యనంబు 

తగ నొనర్చు మదీయాంకితముగ నీవు 
లలితగుణ వేటి శ్రీముద్దువళనిబోటి, lL. 
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వ అని యానతిచ్చి యంకన్సానుం డగుటయు చేను నిదుర 

మేల్మా_ంచి యీకుభసష్షం చెన్గరితోడ విన్నవించెద 
నని యూహించి యుభయ వేదాంత పృతిషావనా చారుష్టం 
డును, నికరపమాదార్య గాంభీర్య ధుర్యుండును, బాషండ 

వండగిరతండమహాఖండలుండున్ను బాలీతభ క్షమండ 

లుండును, దిరమలకాతాచార్య వర్యకులకలళ పా కావార 

ఆారాదారుండును, మదీయవూర్వజన్మ తవఃపలసారుండును, 

సుగుణాభి రాముండునునగు వీర రాఘవ బేశికసార్యభాముని 

సన్ని థానంబున కరిగి సాపాంగదండ వ్ర ఇానముంబు లాచ 

రించి తత్కటామంబునుం గాంచి యిీాళుభస్వప్నంబు విన్న 

వించినం దత్వేన్ని థానంబునం గలనకలకళావల్ల భులగు 

విద్భాజ్ఞనంబులు నన్నవలో కించి సామౌచీ మన్నా రాయణా 
పరావకారుండగు వీరరాఘవరధీరుచరణారవిందంబు లా శే 

యించినదాన వగుటంజేని చేవదేవుండగు శ్రీకృష్ణ దేవుండు 

సాజవాత్కరించె దీన నీకు నధికశ్రెయఃప్రాప్తి యగు 
నదియునుం గాక, 12 

ఏరాజు కువలయం చెల్ల రంజిలంజేనీ 

చై వాతృకాఖ్య నిచ్చలుం దలిర్చు 

నేకలోబాంధన్చం డిలం దమంబు లడంచి 

చక వమోదంబు సంఘటించు అ 
'నేఘునుండు శరంబు లేవేళం గురియించి 

వరవాహినుల నెల్ల భంగపజచు 
'నేయీళుం డా రాష్ట్రవననాయ _తృమతిం గాంచి 

కీర్తింప సర్వజ్ఞ మూర్తి యాను 



వీఠిక 18 

తే, పొడు నృవమ్మాత్తుండే రఘూూదషవాదయా 

శల 

వాహావర్ణి తభోసలాన్సయపయోధి 
సోముతో” భజేంద వరతనూజుండు శ్రీ వ్ర 

తావనీంహత.మాపాలతల్ల జుండు, 18. 

తన యార్యనుతేమహోాదార్శ్య విస్ఫురణంబు 

'లేఖద్రుం బం డ్లిగిలింవం జేయం 

దన రామభ క్షివ, థానమానసళుద్ధి 

నారదు వెలవెల: బాణం జేయ 

దన సర్వవిదా్రవథాన మేభాన్ఫూ ర్తి 

వన్న గేం ద్రునితలల్ వంవం చేయం 
దన యఖేద రగ భీ తానారతఖ్యాతి 

యంబోధి భంగపా టంద జేయ 

"లే, నమర శీతాద్రి నేతుముథ్యావనీత 

లాంతర నిరంతరయ శోవిలాసభాస 
మానభోసలతో "ళజరాణాణిసుత ప్ప 

తావనీం-హెం ద్ర చూలి చ తావెహేాళి, 14. 

తే, ఆముహో రాజుకృవం జెందినట్టినీకు 

నిట్టిభాగర్థింబు లద్యూ తం బేమి తెల్ప 

సారమగు నీదువిస్తారచర్య లెల్ల 
వినుము వినువీంతు మని యిట్లు లనిరి కరుణ, శే త్, 

క్రీ స్క శ్రీరమణీకుచశిఖరా గృముల నేవి 
చిగురుబొొంపంబు లే జిగి చెలంగు 

స్టరరిపు బ, ప దేవి ) 

పద్మ రాగంబు లే వభ లొసంగు. 
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కే 

తే, 

జే, 

రాధి కాసాంతనము 

మానిరాణ్ఞానసమానసంబుల నేవి 
కమలవనంబు లై ఘన మెసంగుం 

జిర తర శు తివధూసీమంతేముల నీ 
యరిదికుంకుమపట్టు లై వెలుంగు 

నట్టిసర్షజ్ఞ చాలళిళ ్రంగాగ్ర x నటన 

పటుతవక్రమ శ, జగ్తీపావన వ వ్ర 

తీత్రచారి తే తృసురధునీతిలకజన్మ 
మమత. అప ము శ్రీ విష హ్లుపదము లమరు, 1 

ఆమహీనాథుపదపద సంక బుట్టి 
= క 

సుకుచిరఖ్య్యాతిం గనె నీతి కూ ద్ర జాతి 

దాన నయాక్థివయ నెలంగెదానకర్దుం 

డితంచయంచని జను లెన్న జతురుం డగుచు 

ఆతం డెంతయం గాంచె జెంగాతి వలన 

" నతులయణగు ముద్దుతంజనాయకిని ట్రే, మ 

క 

నాడి బొంకనివాని ముక్యా్యాలుఘనుని 

తంజనాయకి వారల దత్తు గొనియె, 18 
అలతంజనాయకీమణి 

కలిమియు6 జెలిమియు గణింపలాం దర మగునె 

ఇలివో "ెలివో వలపుల 

చెలువకా గెలువకా దలంచుం జెలువముచేతన్, 19 

సీ వీణ వాయించెనా వివిధచి త్రాద్బుత 
పృతిమ లెల్లను తలల్ పరల నూంయు 

ఠీవి నటించెనా చేవలోకష్టకంభ 

కొంచక యాదల వంచుకొనును 



శ్రే, 

ల్ 

వ త్రిక 15 

గానంబు వినువింవం బూనెవా యామహో 

గిరిరాజ మెనను గర౭ిపోవు 

సభల మాటాడెనా చల్లంగాం బన్నీ రు 

చిలికినలేవను జెలువు మాటు 

నని దొరాదొర లెన్నంగాం ఘనత కెక్కి. 

ప్రోడచేడెలలో నీడు జోడు లేక 
తతసుగుణవేటి దివ సౌందరస్టవాటి 

యతేనుమదఘోటి తంజనాయకివధూ టి, 20 

ఆరాజవదన పోవ 

నారీమణి ముద్దుతంజనాయకి ముత్యాల్ 

ధీరుడు జెలంగిరి కుంతియు 

నారయ వసనుదేన్రనటుల ననుకూలముగాన్, 21 

అలముడద్దుతంజనాయకి 

నలు వంచెను గలిమిం దంజనాయకి యనగా 

వలపులదొర యైనను గని 

వలఫులు గొనునట్టి మేనివలపులు చెలలోన్ , 29 

-ఈవిచేతనె కాదు ఠీవిచేతను గూడ 

శరిరేఖ నెంతయుం జక్క_డంచుం 

జూపఫ్రుచేతనె కాదు రూపుచేతను గనాడ 
హారిణీవిలాసంబు నౌఘళించు 

గోరుచేతనె కాదు సొరుచేతను గూడ 

దారావినోదంబు నాజుడించుం 

చళుకుచేతనె కాదు కులుకుచేతను ౫నసాడ 

హీమారశిశయమును హీన మెంచు 
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తే, నని కవ్రల్ మెచ్చ: చనరెనొయ్యార మెచ్చ 
నన్నిటను జాణ సకలవిడాల్ల వవీణ 

కుటిమురుదంతి యింతుల మేలుబంతి 

వోరిగుణ ముద్దుతంజనా యకిమిటారి, లప 

క ఆఅముద్దుతంజనాయక్ 

ప్రే మను గొని కనియెం దీవె విరి బడనె ననకా 

భూమోశు 'లెంచం దగునఖ 

శామాద్యు ఫర సుగుణమణిని రామామణినిన్, లశ 

నీ వరాను కట్టించి యిజె నగ, వోరంబు 

పుడమి రామాంబాఖ్యపుర మనంగ 

నవు నేభన్య దివార్థాలయం బొనరించి 
తరము గాలో శివ చ్ తిష్టం జేసె 

నెంచి యేపుణ్య పెట్టించె నందసవని 
కొజు లేనివిరు లె త్తి కొమరు మిగుల 

నేమాన్య జీవనం చెసలోం దటాకంబు 

ఘటియించె సేతుమార్షంబునందు 

తే, మేటి యెవ్యతె గండరకోటలోన 
మణీయు నికార్థిన్న చానాదినుహిమ లంది 

పార్యతీశులనిత్ ్యీత్సవము లొనర్చె 
నట్టిరామామణివధూటి నలవె పొగడ, 2ిర్ 

సీ ముద మొప్పం దనగోముమోము గాంచినవాండె 
తేజ మొందినరాజ రాజుగాలోం 

ట్ర తిలేని తనకటి పృతిమం 'జెందినవాండె 

కెజం గొందుభూతలాధిపుండు గాలం 



వీథి క 

గొను రొపవ్ప. దనగబ్బిగుబ్బ లంటినవాండె 

నిరువమదున్హాధి నేత గాంగ 

నలువు మోణినతననాభి చేషొనువాంజె 
వెభ వోన్నతచ,కృవర్తి గాయం 

జే, జెలంగకలిమియుం జెలిమియుం బెలివి గలిగి 
కళయుం జెలువము తళుకును బెళుకు నళుకు 
'చెలువ్ర గులికెడువలపుల సొలపు మిగుల 

మిగులు రామావభూటి యకాసుగుణవేటి, 

సీ, నారదుం డలవిస్లునామకీ ర్హనభ క్రి 
నీరదుం డౌదారక్లిసారయు క్రి 

రాము డద్తుతదయారనసనిరంతరబుది 

సోము డంచితకళాసు వ్ర నీస్ 

"రా రాజు భీమవిక్రృమనికారన్ఫూ రి 

జిస్లుండు వై భవశ్రివిలాసఖ్యాతిం 

గృష్షుంయ భరతళా స్త్రీ యజాతి 
తే, ననగ నను వొందు బ్రహావిద్యా ప్రవీణ 

సరసతిరుమలతాతయా చారి పాద 

తోయరుహమ _త్హీచంచరీకాయతాత్త 
పాలీతా శ్రీ తజముడు ముత్యాలుఘనుండు, 

తే ఆట్టముత్యా్యాలుఘనుఃడు తా జెట్టం బళక్ట్రు 

దనకు ననుకూల యగునట్టిభర పత్ని 
యా నటంచును మానితానూనసుగుణ 

వేటి మేటివధూటి శ్రీపోటింబోంటి. 
రాధికా 

17 

27 

28 



18 

ఫీ 

తే, 

స్కీ 

లే 

రాధి కాసాంత్యనము 

వ్రులమ్ణమున లక్షీని సాటి యన వచ్చుం 
జంచల మె ఛాతి మించ దేని 

వై భవంబున శచచీవనిత నీ డన వచ్చుం 

బలుగాకివుత్రులం బడయబేని 
ఆ 

భూతి వెంప్రన తలఫుత్రి బోడన వచ్చు 

విభుమేను సగము గావింపచేని 

నిశ్చలతమ థారుణిని సరి యన వచ్చుం 

బతులను 'బెక్కండ్ర, డ టలబతడయ జెనీ 

యనం ననువమస సకలగుణాభిరామ 
యగుచు బాంధవజనకోటియఖినుతింవ 

సొంపు మోాజుంగం చెం వెక్కు సంవదాథ థి 

వోరిగృహవాటి శ్రీపోటి యన్వధూటి, 29 

సాహిత్యవిదార్థివిశారద 

యె ముద్దువళని నా నమరునిన్ను 

గురుతేరం టై తగుగుణగణవ్రాఢివ 

తాకు = డై నవేలొయుథాఖ్యు 

భరతభాబాభావభావజగురుండు నాం 

గొమరుం జెం దెడుముద్దుకొమరువరుని 

రూపవిభ్రమకళారూఢి నెంతయు న 
దేవియాముద్దులచ్తేవధూ 

బుద్ది నల్లారుము మర్యు: 

షీటు లేనట్టిపద్తావతీలలామం 

చెలిని మీటు రామస్యామి నొెలమిం గాంచె 

మేటిముత్యాలు పోటివధూటివలన, 



క్ర 

పిఠిక 19 

వెలసీతివి వారిలోన 
నైలిచుక్క_లలోనం జెలంగునెలరేక యనకా 
లవీతక భా విభనంబులు 

వల నొపవ్పంగ మేటిముద్దుపళనివధూటీ, 31 

సీ, వనాతి నీరీతి నెంతొ భ క్లి చెలంగ 
(వ్రాయించె జయథాటి కామకోటి 

వనారి నీదాఠి నెలమి విద్వచ్చేేణిం 

దనియించె నెన మెచ్చి ధనము లిచ్చి 

వకళ్క్. నీపోల్కి. నిలం గీ 8 7౫కొనె: 
శాల యు 

గబ్బముల్ చేనంది ఘనతం జెంది 

వచాల నీలీల నిటు దొరాదొరలచే: 

బొగ డాొండె గకిబేజి సౌలుప్పు మాజీ 
"లే, తలంవ నేధిక నీమేకం దాతయాకుష్ణై 

పాదవుంల వాత ముద నెంచి వ సుతాయ 

కలం నీసాటి ముత్యాలుకన్న మేటి 

వ్రబలగుణ వేటి శ్రీముద్దుపళనిబోజ్, త్తి 

సీ చె న్నొందురంభ గాకున్న చోను బ,తావ 
నీంహిందు "పెంపును జెంద వేల 

పతి లేనియలకల్చ్పలతిక గా కున్న చో 
W 

లప ముద్దులక్షీతోం బుట్ట నేల 

తగుదివ ఫ్ట్రసుగుణరత్నంబు కా కున్న చో 

ముత్యాలలోనుండి పాదల నేల 

యిల సుగంధ ప్రడ మిదియె కా కున్న చో 

శ్రీనివాసప్రా ప్పిం జెలుగ నేల 
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తే, వీశ గలచంద్ర రేఖియె కాక యున్న 
లలితసకలక ళా స్రాఢి వెలయ నేల 

యని పొగడ మేటి మై మోజె సతను ఘోటి 

భవస్థ వాగ్ధాటి శ్రీముద్దువళనిబోటి, 

ఉ.వున్న మచందమామ శనంబోలుముఖంబు ముఖానురూవ మా 

తిన్న నివల్కు పల్కు_లను 'బేతిన సదయ సద్దయారసో 
త్పన్నంవుంజూపు మాపునధు/వంబగు నీవియు సొము లౌచు 
మే న న్నలు వొంద నొప్పు నరనాథులు మెచ్చంగ ముద్దు 
లహీయున్, చ్ర4 

అట్లీ 

క్ట వద్దారిం "గేరమోమును 

బద్దాన్తు్రయు గోరుగోము బలువాల్ గన్నుల్ 
పద్దాళీ దూటు ననం దగి 

వచ్హావతిరితిం దనరు బడ్డావతియున్ కిర్ర్ 

నీ, ఘటియింవ నే ర్తువ్ర కవనజాతు లెణింగి 
పలుకులకి ల్క్ వెల్వెలనం బాణి 

నీయంగా నేరుతు విలం గోరినవరాలు 
నగరాజుసుకుమూరి సగము గాగ 

చెల్లింప నేర్పును చెప్పినరీతిగాం 
గని ద్రావదీసతి కాన కేం 

నటియింప నేర్తువ్ర నవరసంబుల నంటి 
తగురంభ యనిమిషత్వము వహింప 

కే, నీదె మతి యు క్లి వరికింవ నీదె శ కి 
నీదె నెరపద్దు నరయంగా నీదె ముద్ద 



దీ ధిక 21 

సరసముగం జేసీ రాధికాసాంత్యనమ్థు 

భక్షి వారి కిము శ్రీముద్దుపళనిబోటి, 36 

అని నియోాగించిన “'జేనును బ్రబంధనిబంధనోద్యు క్ష నై47 

షష్థ్యం తములం 

శ్రీకృష్ణ దేవునకు: గరుణాకర చారి త్ర విలసదనుభాన్రనకున్ 
గోకులజ వి వ్రియభావుక కాకృతిజితకర ౦బ నారష్టహంభావునకున్ , 

కౌ స్తుభ యుతవి వ స్రతీవ 

త_స్తలునకు భకలోకసంరతణళా 

నిస్తులునకు శ్ర తిమ స్తక 

వాస్తునకు సమ_స్తవిభుధవరవ స్తునకున్ , 89 

శౌెరికి జనవాంఛితసవా 

కారికిం బాండవకులోవకారికి నచలో 

ద్ధారికిం గలికలుపౌఘవి 
దారికి దనుజేం ద్ర మదముతంగజహారికిన్ , 40 

అష్టనమదనాభార్థిసున కర్గునక ర కాంతిముందవోసున కతిళ 

కృార్దునకృతసహవాసున కర్గున వాసునకుద్యార కావాసునకున్ శ 

క్ర రుణావర్లిప్తునకుకా 

బరమముని ప్రకరహృదయవ _ర్తిష్ణునకు౯ 
గురుకులగి2జిస్లునకుకా 

జరగుణ యుతవిష్టు నకును ,లి శృికృష్ణునకుక 42 

ue] 



అలలకు హూ చసత నాలం 

వ. ఆంకితంబుగా జామొనర్పృం బూనినరాధికాసాంతక్టనంబను 

Ez] ఎంగార చ, బంధథంబంనకుం గాథా కృమం బెట్టి దనిన, 48 

క, శ్రీ వనితావరశుభ్రయ 
శ! 

శోవారిధివూర్ల చంద్రు కుక యోగీంద్రు౯ా 
భావించి మాచి జనక 

యవరుం డిట్లనియె భ_క్టిసం థ్ మపరుం డై. 44 

వీ మునినాథ మును నేను బొందుగా హరికథ 
ల్వీనులవిందాకా వింటి నందు 

నండుతోయుట్టు గోవిందుని క_త్త యొ 
వరగుణాకర యన వజలురాధ 

తా సే Ki చెంచా సగునిళిెసతిమిోాయద 

వడి నేల బలుకారుబారుచేసి 

గోపాలదేవునై ౭ నోవించె నవు జెట్లు 
దహీణనాయ కాధ సియం దైన 

చే, చేవకీనూనుం డానారితీరు దీఆం 
దీరుగా నేలె నవి యింప్రుదేజునటుల 
నాన తీవయ్య బవఎుుసావథానముతిని 
విని కృతాద్ధడ నయెక్టిదడ విమలహృాదయ, రస్ 



చ థ మాశాషసము 

శ అన విని శుక యోగీంద్రుండు 

వనజామునిదివ్యపాదవసరువాయుగలిక 

దనీవారం దలంచి యి టనెం 

గనులం చానందబాప్పుకణములు దొలుకన్, 

సీ, వవంకం జూచిన నేణీవిలోచనా 
రతికూజితార్శ టీ రావచయము 

'లేచాయం జూాదిన నిందుబింబాననా 

వ కీ వాదనవై భవంబు 

re చూచిన నిభ రాజగామినీ 
1సంగీతసాహితీసం శ్ మంబు 

లేదిక్కు.. చూచిన నిం ద్ర వ 

భరతశాస్తో) క్షభావాభినయము 

తే, లెందుం జూచిన గోపి కాబ్బందగీత 
మదనగోషాలసత్మ_ఛామహిమ లలర 

నంగభవమల్ల రంగ మె రంగు మోయు 

బవాంతేర స్త్రీలతోడ 'వ్రే పళ్లెవాడ, 

తే, అందుం జెన్నొ ందునందునిమందిరమున 
వాస మె యుండుంగ స్తుభోద్భాసితుండు 

దానవవిదారి జయిస్టహృత్రాపహోరి 
భవష్థిగుణపాళి మదనగోపాల మాలి, 

సీ, కువలయామోదంబు గొనవచ్చుసత్కీ ర్తి 
నిశికాంతుం డగుట సందియము గలదె 

1 సంగీకసాహిత్య, 2. దుష్ట్రచిత్తాపహారి. 

లప 

46 

ద్వే 

43 



2 'రాధికాసాంత్వనము 

కమలాభిరుచిహెతుకం బె న తేజంబు 

డిననాథుః డగుట సందియము గలదె 

చాన వారిసమృద్ది దనరించున,స్త్రంబు 

"'జేచేందుం డగుట సందియము గలదె 

హంసాహిత శ్రీ ల నలరారునే మేను 

నీలాబ్ద మగుట సందియము గలదె 

జే, యినకరద ళోవలాలనగనువదంబు 

లంబుజాతంబు లన సందియంబు గలదె 

యని తనుగురించి బుధజను లభినుతింప 

కీవిం దళుకొత్తు శ్రీశ ప్ల చెను డనంగ, 49 

సీ, సవరంపుపరువంపుసవరంపురుచి నింపు 
నెరిసొంపు గలజంవుకురులతోడ 

నలువొందు నెలలందుల భ తెందుందగ(జిందు 

తొగవిందుజిగిజెందుమొగముతోడ 

నునుదమ్థులనుదిమ్థులను నిములనయము 

గనునొమ్లునీరి గ ముకనులతోడ 
న్ొగిం చ్రిబ్బుబిగిరబ్బునగుమబ్బు బిగి సుబ్బు 

లను దొబ్బుగననబ్బుతనువుత్ “డం 

తే, దనర వ్రేవళ్లెలోం గలతలిరుంబోండ్లు 
వారికపటచర ఫ్ట్లకు మోహితాత్త లెరి 

యెప్పుడును చేరి మెప్పించుచొప్పుం జూచి 

మరులుపూన రెసడు లై నమానులై న, 50 

సః గురుకుచకుంభము ల్కుధరము ల్లాకున్న 

' నోపాలకరఫఘాతిం గొన నేల . 



సథ వమూాశ్యాసము 

కలీకివాబ్లన్నులు కలువలు గాకున్న 

వారిచూవ్రుకాంతి చే నలర నేల 
తుల వింంచుమైదీగాయలమించుం గాకున్న 

గృష్టాంబుభరము తో చెనయ నేల 

శ్రీపాదపద్యము ల్చిగురులు గాకున్న 
మాధవు చేం జెల్య మంద నేల 

కే, యనుచు బుధకోటి పాగడంగాందనరుకోటి 
యన్నువులమిన్న నందునికన్న (జిన్న 
వారిధర వేణి రాధి కాకీర వాణి 

ద్ర బలును జెలంగ వారి పాణవద మనంగ, 

వ, ఆదియునుం గాక, 

న, నెరికొవ్వుమినుకొవ్పునిడుద వెన్నె రులతో 
నునుజూపు లీనెడుకనులతోడం 

గళలు చెలుచు మి-లుకలికి నె మోముతో 
విడికెంపు గనుపింపువెదవీతోడ 

గెజిగట్టుకొని పుట్టు నెజువూ వచనులతోం 

గడుసన్నగిలుచున్న కౌనుతోడ 
జిగి పహాచ్చుచును వచ్చుచికిలి లేదొడలతో 

జడతలొల్కు_చుంగుల్కునడలతోడ 

చే, రమణం చాల్టాలు చెక్కుటద్దములత్డ 

మేలి గనువట్టుచిన్నా రి మేనితోడం 
డేజరిల్లును బేరిళా దేవి యనంగ 
రాజగోపాలుపట్టంపురాణి యగుచు, 

dl 

త్కి 



96 'రాధికాసాంత్వ్సనము 

ఆ, ఆమెం గూడి దానవాలళికిం గాలుండు 
వనతుల శెల్లం గుసుమళ రుడు 

జలజజాదిసురల కలవర చి హాంబు 

తప్లేదండ్రులకును దనయు. డగుచు, 

సీ మోహించి యొక గ్రేవ ముగభామామణు 
లళుకుజూపులం గ లషదండ లొసలో 

మన్నించి యొకచోట మధ్య్యాణుమధ ఫ్ట్లు 

డెలినవ్రషలను సుమాంజలులునెరవ 

భావించి యొక, ప్రక్కం బ్రాఢచంద్రానన 
ల నకుచిలీకుచము' బ్రాన్క కీయ 

లాలించి యొకయిక్క.. లోలలోలాతులు 

లలి మానథనములు లంచ మంప 

తే, నందజుకు నన్ని వగల నానంద మిచ్చి 

చల్ల నేయంగ నింటింటం జందుః డగుచు 
మంద లో నుండు మన నృధమన్మధుండు 
ప్రాభవన్ఫూ రి రి న పల ర్రీః 

కే, విడక చాదు లడుగులకు మడుగు లొ త్తం 
గనుయశోదయు గారాబముననుజూడ 

గరిమ నందుండు గన్నుల గప్పుకొనం 
రాథ పోషింవందగునిళా రాజవదన, 56, 

నీ, శౌరిని గని రాధ చనుగుత్తు లివిగొ కొ 
మన లేవె తన కింత యను నిళయును 

ముర వైరి గని రాధ మోవివం డిదుగొ ఖా 
మన లేడె తన కింత యను నిళయును 



డో థ్ మాశ్వ్యాసము 

వరుని గన్లొని రాధ నెరిపింఛ మిదిగొ కొ 
మన "లేచె తన కింత యను నిళయును 

బవ్రాతుం గని రాధ పలుకెంవుపివిగొ క్రొ 

మన "లేవె తనకింత యను నిళయును 
తే, వారిని గని రాధ యలయాట లాడుదాము 

వడుకటింటికి ర వనిత * డరి విల 

నాడ నేళనాడ వచ్చెద నను నిళయును 
నని రాధికామాధవుల్ రవ్య నేయ, 

సీ మురువుగా దాంగిలి మూత లాడెడువేళ 
యదుఠరాయలనకు. బల్మ ర్రదురుపడును 

రీతిగా గుజగుజరేకు లాడెడు వేళ 

మదనగోపాలుని గదిసీ నిలుచు 

గొమరుగా వెన్నె లకుప్ప లాజెడువేళ 

మురవై రిచేం గను ల్లూయ నిచ్చు 

గుములుగా గుజెనగూడు లాజెడువేళం 
ల 

గ ంసవి ద్వెషి చెంగ ట వనీంచు 

తె, నెట్టు లైనను చేవకివట్టికరము 
గరము తను సోకలాం గనికరముచేత 

సుదళతియలనాంటజె నై గలాంజూచుంబ్రాడ 

లమ చెల యిచెంతచి తౌాంగియనల, 
ఆత ౧ / 

శీ పాడించు నొకవేళ బవాందేశ ఫ్ట్రాగము 

ల్ఫాగించు నొకవేళ జం త్ర వాద్య 

మెట్ంగించు నొక వేళ భరత శాస్త్ర వ్రాఢిం 
బట్టించు నొకచేళ భావరసము 
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25 రాధికాసాంత్యనము 

నెగడించు నొకవేళ నెరికావ్యసంగతు 
నువించు నొక వేళ గవనరీతి 

a నొక వేళ బూవిల్తుక్శాస్త్రంబుం 

జదివించు నొక వేళ కయ్య లోలి 

కే, నూతి పోయు మజొకవేళ నారజంబు 

వచ్చా ననిపించు నొకవెళ వాద్ధవిధము 

నెపుడు చూడునొ యిదె కౌరి నెనయ ననుచు 
దయ నపుడు పొంగి యిళకు రాథాలతాంగి. ర్ 

క, నలు గలదు జలక మార్చును 

జలువలు గట్టించు పషడ్రనాన్నము లుంచుకా 

డెలనాకుమడుపు లిచ్చును 
గలికీ ర మనుచు? దీనీ క వ్రంగిటంజేర్చున్ , 6( 

స్స్ ఒముగా దిమ్దు లై కొను రావలె నంచుం 
B.S 

గులటేవతల నెల్లం గోరి కొలుచు 

నిడుదలై మెబుగాొక్కి నెరికురుల్ చెకుగంగ 

దిన మొక తె లంబుదెచ్చి యంటు. 

గలికిక న్నెరికంబు వొలంగం చెంచుల కెంతొ 

యిచ్చి తీనీనమందు లిచ్చు నిచ్చ 

గం నెపు డీదేరుపో యీముద్దరా లని 
యుపవాస మొక వేళ నుండదుయని 

తే. వగలు ₹ై నేసి చెలి యుండు సొగసు జూచి 
దృష్టిడా ద దృష్టి తీసుక కెజవ నాదు 

సవతి వౌదువె యని వెక్కుం జజచి మోము 
మోమున గదించి నూజాటుముద్దు లీడును, 61 



సథ మాక్యాసము 

క, సతి నిట్లు రాధికామణి 
సతతము గసుగందనీక చనువున మని చెకా 
రతిమగనితోంటలోవల 
లతకూనను చెంచినటుల లలీతము గాంగన్, 

లే, క్రొమ్త కటు యావనవసంతగుణ మెసంగం 

వొలుతం గనుపట్టుబాల్యజాతులు వొలలెెం 

గరముచివురులు త *వ ౩ెక్కెం గడవముతాన్స 

లొజఫు మూతెను గోకిలస్యరము లొదవె. 

వ ఆధరవింబంబున కరు బెంచుచిలుకల 

పలుకులో యన ముద్దువలుకు లవమె 

ముఖచం ద్ర మండలంబును గ హింపంగ వచ్చు 

"వినురావాుంవో యన వేణి యమ 
నలు వొందునాభిపున్నాగంబునకుం బాలు 

నళులబా రనల నూంగారు దన3ెం 

బదవద్మయుగళంబు గదినీ పో కున్న రా 

యంచ యంచన మందయాన మెసలా 

కే, మీారుబవాునవ శ్రీ, ల్పెందినారు గనుక 

విన్నవించెద నని తళ్కుబెళ్కు లమరం 
_జేనెనో తెల్చ్ప ననం గను ల్చెన్ట్చలంజేరె 
రముణి కటుచాలయావనారంభ వేళ 

సె, గుబ్బగుబ్బలులను దొబ్బి నిబ్బరముగ 
గుబ్బెతకు గబ్బిసిబ్బెంపుగుబ్బ లుబ్బె 
సరసయావనమాననసరనీలోనం 

బజొడముబంగరునునుదమ్మి మొగ్గ లనంగ, 

ల 
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30 

కే 

క్రి 
గల 

all 

న్వు! 
ఆజా ట్ల 

తె, 

రాధి కాసాంతషనము 

అరయ దనజోడుబయలామయుొననెడువంత 

చి త్రముననాటనానా(టంజిక్కె.౫ను 

మానవోనికి నై తెరే మహిని దలంవ 

బట్ట గట్టినబలుగుణవంతు లెల్ల. 66 

వెన్ను నిముఖచం ద్ర వింబంబు కళ చేజం 

దరుణిలోచనకుముదంబు లల3ె 

శార౭కిం జికురాంధ కారము ల్పెరుంగంగ 

ముకురాసనఖర తారకలు వెలసె 
వనజాతటువవత.[క వాటంబు జిగి మూజు 

బిబ్బోకవతిచనుగుబ్బ లుబ్బె 

స్వామికి భుజకల్చ్పళాఖలు బలియంగ 

నతనాఖికిని బాహులతిక లెననె 
హాకికి యావనవాసంత మతిశయిల్ల 

తికిని బికకలకంఠనాద 'మొదపవె 

భీకర యిటువంటియోాసకతీవతులజాతి 

తు లమ్హయస్ట్ర యని రతప్రియుయవొగడ, 07 

చికిలిసానం దిర్చుజీవవత్న మురీతిం 

బరువ మైనకుసుమవల్లీ వగిది 

మెఅుంగం చేనీనటి మేలి బొమువితాన 
లు a ఆ 

రమణి డనరె జవ్యనమున నపుడు, 68 
శుభ్రదినంబున స ప్పమశుద్ది గలిగి 
వెలగ వేళను గురుమావువీరతోడ 

సరసరుచిరాన్న భోజనో త్తరమునందు 
నీ డెబుంగనిచేడియ యీాడుమితె, 69 

న్ 
ళా 

“చ 

న్ 



వే, 

లో 

వ్ర థ్ మాశ్యాసము తే 

నునయశోదను జీరి మనయిళ పుష్పించె 
నని చెప్పి బవాంవుతు లందరవు 

'కెలీయంగా రోహిణీచేవిని రప్పించి 
యాచిన్నెలో కావా యరయరమ్త 

చుట్టవక్కాలకు శుభపత్రికలు వాని 

వంవ మామకు క్ర తపజుచరమ్తు 

దినశోద్ధి లగ్న ంబు గని సాంగ ములు దెల్ప 

వన గర్లుని బిలిపించరవ్తు 

. కలీకిలతకూన వుష్పిణిగాం జెలంగె 

నెవరు గన్నారు మూధవు నెననె నేమొ 
మందు లీవలె సాం బ్రాణమధుర మధువు 

మంచిఖర్జ్యూరములను బెప్పించరమ్ము, 70 

అనువనితలగుసగుసలను 

విని కనులను జలము లొలుకం వెకువిగువడ౯ా 

వనజాతీ.ని గని రాధిక 

చినిచిన్నెలక న్నె నెన్ని చేసెద కనుచున్, ల 

అంటు గప్రైనవారి నంటుకో నియమించి 

పడయతిని మగరాలవలక నుంచి 

విప్కసువానినీవితతిచేం ఛాడించి 

నన మేనం గుంకువమునలుగు లుంచి 

చలువగొజ్జంగినీట జలకంబు లాడించి 

తడి యొ త్తే కురు లార్చి జడ ఘటించి 

వస మించు కెంబట్టుపావడ బిగియించి 

రంగు చెంగావికోకను గదించి 



వల రాధి కాసాంత్యనము 

కే, రవిక దొడిగించి నొమ్లు లలంకరించి 

జూజు లెనయించి కల్పముల్ సంఘటించి 

యరుంగువై నుంచి పాలు పం డ్రలవరించి 

కోల నిప్పించి చిమిలిగొట్టం బంచి. 
ఆ, జాలీ మొదలగు వాద్యము ఏ ల్చోరుకొనల 

వరుస నెనయించి ఇలికొడించ్రాలుగట్టి 

కుంకుమరసంబుక స్తూరికుసునముములును 

బంధుమి శ్రా ప్తతతి కిచ్చి వంచి రాధ, 

తే, చాన ని ట్లరపడకింటి లోని కనిచి 
'మొల్లవూంబాన్పువై న_త్తమిల్ల నునిచి 
దగ్గజను నింబదళము బె_త్తంబు నునిచి 

యుగ్మ లుల నందు జూగరంబుండ. బనీచి, 

"జే మూం శ్రీ, కులం బిల్సి యిలుచుట్టునుం త్ర త్రీయంత్ర, 

తంత త్రములలహార్చి నలైసల్ తప్పిదారి" 

సము నెందు బొరనీకభూల్జల్లి 
కలికిం గాపాజెం గను రెప్పగాచీనటుల, 

కే, వేడ్క. గావించి మరునాడు విట్టుం బెట్టి 

కలళముల నెత్తి సీమన్సీములకుం వయం 

బంచి పంచమదినమునంబసవు నూనె 

యందజికిం బోసి చెలిని చెండ్రరుంగు నుంచి, 

జే, తరుణు లవ్వుడు సంవెంగ లై ల మంటి 

మించుంబోండిని దాన మాడించి రెలమిం 

దమ్మిగుమి తిదొర చేతితలిరుటాకు 

చికిలినాకును చేజుమాల్ చేసీనటుల. 
Pana 
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వ్ర మాళ్యాసము 33 

నీ వరిమళంబులు ముట్టికురు లార్చృ నొకభామ 

చక్కంగా జడ వేనె నొక్క లేవ 
కన్తూరితిలకంబు ఘటియించె నొకజంత 

బుక్కాము మెడి లె. నొక్క కాంత 

శెంబట్టుపావడ గీలించె నొకబోంటి 
మొగి రైక ముడి వెళ్లు నొక్కజోటి 

హోొంగోక "మొలంగక్షైనొకమదావ యాన 

యొదవించె మణిభూవలొక్క_ చాన 

లే, తరుణి యొక్క తె నిల్వుటద్దంబుంజూ వె 
రమణియెక్క_ తె మేనగందమునలం బె 

బడంతి యెక్క. తె యగురుధూవంబు వై చెం 

జేడియకు నిట్లు రాధ శై నేయు వేళ, 78 
"లే, తెణవ యీారీతి నిండుము స్టీబుతోడ 

నుల్లసి ల్లైను మ'ల్లెవూయజల్లు లలర 
నవ్వ్యుగ లచివ్యలకుం గాలుద్ర, వ్యుకొనుచు 

మరునిపడివాగవె గోవ మట్ల మనంగ, 79 
లాటా 

క, అంతటం గాంత అళాసతి 

వింతలోం ₹ నేసి తెచ్చి వెల గలమగరా 

సంతనల మంతు కెక్కిన 

దంతప్పువనిచవిశలోన దయ దనివారన్, 80 

తే, మేల్మిపచ్చలగద్దియమింద నుంచి 
చేరి యనసూయ మొదలగు పేరంటాం డు 

మనయిఫామాధవులకు శోభన మటంచు 
జల్లా బాడి సుంకులు చల్లి రపుడు, 81 

రాధికౌ=రీ 



వ! రాధికాసాంత్వనము 

న్స్ వెక్కుటద్దముల్నపై 6 జెముటబిందువ్రు లూరం 

గస్తూరితిలకంబు గరంగి జూజం 

గరకంక ఇంబులు ఘల్లుఘల్ల ని మోయ 

నలువంక6 జూపువెన్నెలలు గాయ 

_స్తనభార మోర్వక తనుమధఇ మనసీయాడ 

నిండుమోహంబుతో నీవి వీడ 

చావుమూలో జ్ఞల వభ లెసంగం 

తే, గటితటంబునం గీల్లడ నటన మాడ 
గగనమున ేంగునిట్టూర్చు గాడ్పుతోడం 
దాళగతు లొవ్చసం పెంగ లైల మంచె: 

దమక మెదనాటి హరికి రాథావధూటి, 

తే, చెలులచే యానుకొని లేచి కలికి యిడిన 
పాదుకలు మెట్టి రాజసమ్రాఢి నేగి 

మేటినుగ రాలముక్కా._లివీటమోాయద 

శౌరి కూర్చుండె మజ్జనసదనమునను, 
క, లికుచకుచ శౌరి క త్తరి 

లికుచరసం బిడియె నఖరరేఖలచే నొ 

కొకటిగం జి క్కెడలింపుచుం 

ట్ర కటితఘననీల కేశ పాళశంబందున్, 

శ, కుంకుమ నలు గడె నొక చెలీ 

సంకజదళ నేత్రు మేన భావములోనకా 

జం కగుననురాగరసం 

బింకంగ వెలిం దీనీ విభున కిప్పించె ననన్, 

32 

88 

85 



క 

తే, 

ల్లీ 

తే, 

చ మాశ్యాసము కిక్ 

గంథామలకము వెళ్లును 

గంభేభసమానయాన గనుకనిం గరముకా 

గంధతను లంది యఠయస్టలో 

గందవతీధవున కపుడు గరిమ దలిర్చన్, ఓక 
వనసీందిగిండులచే ముంచి వడంతు లియ 

జలక మాస్చాను జెలువ గొజ్జంగినీట 

రవుణునకు రాధ మదనసా మ్రూజ్యమునకుం 

జెలగి పట్టాభిషేకంబు జేసె ననల, 

కురు లార్చె నొకలేమ సురటి నొక్క. కెవీవ 
పరిమళా గురులధూపములనొసంగి 

నిగ వై చె నొకభామ నిగరాలతాయెతు 
“ేస్తీలించి జంటరుమాలు గట్టి 

విరు హే నొకరామ విదళించి పన్నీ టం 

వట మిచ్చె నొకచాన యటు విప్పి "నలుగంగ 

నీక 'తావులు గట్టి నెగయం బట్టి 

తిలకవతి మో ప్తకస్తూరితిలక మునిచె 

గంధగజయాన  యుక్కతె గంధ మలంచెం 

దడన్రగా నో పరత్నా లతొడనవు లిడియె 
శౌరికిని జాల నయ్యలంకార వేళ, శి 

ఎనిమిదిదిక్కుల రాజుల 

ఘనకీ రులు వచ్చి యతనిం గవినె ననంగా 
నునుము _ల్తెప్టుచె" కట్టులు 

వినుతాంగి యిడంగ శౌెరివీనులమెణనెన్, 49 



తె, 

త్ర 

తే, 

త, 

రాధికాసాంత్వనము 

కళలు వదియాలటు నేం గంటి ఘనునిమోము 

గనియె నరువదినాలుగుకళ లటంచు. 

గలంగి కమలారి హరివదాక్రాంతుం డయెష్ట 

ననగ మగరాలవెందియం బునిచె నొక శే, 

మగువ యిడ వారియురంబునం 

దగియె క౯్జిగిచిలుక తాళి భర నాతనిబల్ 

సపొాగసు గని చి తజన్గుడు 

జెగిపొజంోం బట్టు వడినలేజి యనంగన్, 
మగ రాలపతక మొకచెలి 

డగిలింపంగ శౌరియెదను దగ నాలోనకా 

వగ నీనుతొగలరాయండు 

బానగసగు తల్లీ లం దొంగి చూచె ననంగన్, 

కూరి నిశ ని ట్లిళా బేవినోరు లుంచు 
ననెడువగ గోళ్ళకుతికంటునునిచె నొకఠె 
యందులకు రాధ కెంప్రలనందగించు 

నిట్టు లనం గౌ స్తుభము కౌరికిడియె నాకె, 
రమణి గీలించుతారహోరము మురారి 

యురమున వఫింగ నెదలోన మెజయుచున్న 

తనవరుని బంవీ వటి యిఫౌతరుణి నెనయు 

మనుచు దారక లటువలెం గొనె ననంగ, 

వాన గీలించునీలకంజాతసరము 

మెజుసెంజిన్ని కృష్లునివిష్పటురమునందు 

నూరు 'లేనితన్గోవానాకారమునకుం 
జంచలాములు దృష్టి తాంకించి రనంగ, 

90 

98 

రైల్ 
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తే, వడంతి గట్టనకాంచనాంబరము దన రె 

నంబుజాతునిస్ఫూచ గృ బేవాంబుమింద 

నతనియెద నిండి తగునాదయారసంబు 

పైని దా నిట్టులను గానవచ్చె ననగ, 96 

తొగమగనిబావ నీట్టుల 

వగగారగె డేవీ శకెచ్చి వనిహర్వులహా 

నృగరాలచవికెలోవలం 

దోసుపచ్చలకీట నునిచి తరుణులు వేడ్క-_న్. ర? 

తే చని యిళాచేవిం గని లగ్నసమయ మాయె 

చ 

రము మాయమ యని క మికొములెల్ల 
డా నన YJ గ 

బలిమి గొని వీల్వరాధిక భయము చేతం 

దగ్గి దిగ్గున లేచి నుకనీగ్దు మాని, 98 

వలపులచం ద, కావిజిగిపావడరంగు 'లెసంగం జై లిణీ 
జిలిబిలి-చీరకుచ్చెళులు చిందులు ద్యోక్యంగ జంటిరై కలో 

వలిచనుగుబ్బ లుబ్బంగను బంగరుటం దెలుఘల్లుఘ ల్లనకా 

జలజదళౌెతీ వచ్చె రభసంబున నయ్యదు రాజునొద్దకుక, 99 

తే, అపుడు సుమువారా_ర్హ మనుచు గన్రాదిమునులు 

క 

శోభనము చేసీ రానత్యశో భ్రనులకు 

వ. ప నిఖలదికృతులు పొగడ 

నా_ప్పబంధుసుహృతో కాటి తృప్తి విం బొంద, 100 

అవ్వేళను హరియు నిళొ 
యావ్యతరత్నంబు బాంధ వావలితోడ౯ 

బువళ్ణిము దిని రారుచులకు 

నువ్వి ళ్ళూకుచును మెప్పు లొసంగుచు నంతన్ , 101 



ర రాధికాసా ంత్భనము 

క, నందుం డందటజు: బరమా 

నందంబును నొందః జేనె నమయ్యొమరా్యి 

దం దగునూనృతభాహా 

సందోవాముచేం బటాదిసత్కారములన్ * 102 

తే, అంత సంతోషసంభరితాంతరంగుం 

డగుచు చాంబూలపఫలదాన మాచరించి 

యతివయును చాను శ్రీరాన్న మారగించి 
యువతి యిడురత్న పాదుకా యుగలి తొడిగి, 108 

చ, చలువ 'లెసంగుచప్పరపవుజంత్ర, పుబొమ్మలు పావురంబులుక 

గిలకలమంచము నిఇరులు నికచిననె నిజ్ఞయుం గీచుబుణ్ణయుకా 

దలగడదిండ్లు దోమతెర త ళృనుడోలిక నిల్వుటద్దముల్ 
గలపడకింటి కేం యటం గంజవిలోచనుం డుంజె న _త్రటిన్ 0 

నీ వలివెజెంగావిపావడకోొసల్ బిగియింం చి 

కుంకుమపువ్వంచుకో కన ట్టి 

కలవంబు నెమేనం గలయంగ మేదించి 

హవణిల్లుము త్యాలరవి కె దొడిగి 

గదంగి రేకులంగీల్ జడ ఘటియించి 

చంద దృసూ క్యాదిభూషణము లుంచి 

పాలుపుసంచపురేకుబుక్కాను మె మెం జప్లీ, 

కన్తూరితిలకంబు నీ సి స్తుపజుచి 

తే, గోవజవ్యాజి మెడను గీల్కొల్పి జఘన 

మునకు నగురుసాం బాణకిెంబొగలు పట్టి 

కనులం గాటుకరేకలు కదియం దీర్చి 

రాధికామణి యిళకు నలంకరించి. 105 
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క్ర నిద్దపుటద్దముం జొవీన 

ముద్దియ తౌ నబ్దిమధ్యామున బింబిత మె 
ముద్దులు “సులి శెెడదుకలునముల 

ముద్దులగుమ యన భువనమోహిని యగుచున్, 106 

సీ, ఎటు తాళ నున్నదో యీకొమ శెమైోావి 
ఎక _టభా రాతిపల్లాటులకును 

ఎటు లోర్వ్య నున్నవో యీకన్నె చన్నులు 

గోపసింహునినోటిగుములకును 

ఎటు లాన నున్న వో యీతన్ని లేందొడల్ 

చాణూరహరుమూారుసాదనలకు 

ఎటు లాగ నున్నదో యీనాతినును మేను 
దంతిమగర్షనుకౌంగి లింతలకును 

తే, నంచు దను గేలి యొనరించుమించుంబోండ్లం 
గాంచితలవంచిసిగుచేం గలశకంబాఅు 

వారిజాననవీనులవద్దం జేరి 

బుద్ధిగా నిటు లను రాధ బుజ్జగించి, 107 

నీచెలు వుండు కౌగిటం జేర్పినయపు డీవు 
గుబ్బల మెల మెల్లం గ్రున్తువమ్ల 

విభుండు చెక్కిలి ముద్దు చెట్టినమపు ) డీవు 

నలరుమో వోక్కింత యానవమ్హా 

సామి వై కొని రతి సల్పినయపు డీవు 
నించుక యొదురొత్తు లియల్గవవ్లు య్య 

ప్రాణేశుం డలశేళి బడలినయవు డీవ్య్ర 
పురుషాయితము వేగం బూనవము 



40 రాధి కాసాంతగ్గనము 

తే, అతడు నవరసరసీకశిఖావతంసుం 

డధికసుకుమారమూూ ర్తి వీ వతని నెటుల 
వలచి వలవించుకొనిమయెదో వలికినాను 

నాన గొనంబోకు నామా౭డదియాన నీకు, 108 

అని మననసీజగమనములు 
3 

విను మని యుపదేశ మిచ్చి వే లె మిదినో 
యెనసను శుభలగ్న ము చ్ 

నెనయంగ వలె వేళ తప్పనియ్యుక యనుచున్, 109 
క్క మరుగంధసింధురంబును 

గరముం గదలించి ణెచ్చుకరణిని చెజవ౯ా 
వరుకడకు బలిమిజులుములు 

మెజయంగం గొని తెచ్చి పలికె మెల్లనవారితోన్, 110 
పదపద ముల నొవ్వుబంగారుగొలుసులు 

మేలు గుల్కెడునిగ శాలు గాయం 
గటితటి నటియించుగంటల మొలనూలు 

పాలాదిగంటలఇచాలు గాల 

నల్ల చీమలబారునా మూరునూంగారు 

మేర మోజీనముదఛార గాల 
గ బ్బిపీ'చ్బెపుటుబ్బు గుబ్బగుబ్బలు లెంతో 

మంతుగకా వింతకుమ్ము నులు గాయ 

తే, గందవడిలోనదువ్రూడి మందగతుల 
వచ్చె నెరితావి క ళలచాల్వుల గొనంగం 
జిన్నిమరుదంతి ని న్నొకసన్నం బ్రా 

సరస నెక్కె_డు మందిపై సరము లేం, Hi 

స 

తొ 
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నీ ఈగోటిమిోాటుల కీకుచగిరులట్ల 
పాంగి తాళవు దీని మొగ్గ గ్రచన్ను 

లీషంటిగంటుల కీమోనవివ గడంబు 

వగను దాళదు దీనిచిగురుంబెదవి 

ఈవమారుసాదన కీయూరుకాండంబు 
లటులతాళన్చ దీనియనంటితొడలు 

ఈకాంగిలింతల కీతనుకనకంబు 

వలెను చాళదు దీనిములక మేను 

తే, నీకు సరి యగునటు లెల్ల నేను గాను. 
హాల మెటుంగని ఏది వట్టిముగ్గ గా గాని 

కెలిసీ యటు లేలెదో నీకు చెలువ వలెనె 

చేవ దతునాయకాధిపఫుండ వీవు 112 

సీ, కొననాల్క_ నొని మోవివెనకి చూతువ్రు గాని 
యదరంటంగా నొక్కియానంబోకు 

ముద్దు 'చెక్కులం జిన్నిముద్దు లుంతువు గాని 
జిగిగోటికత్తులం జీరం బోకు 

"మొన వేళ్ళం జనుమొనల్ వుడుకు దింతియ కాని 
వగవగ బిగివట్టువట్టం బోకు 

రతికేళి మెల్లమెల్లన సల్పుదువు గాని 
దురుసు వై సరములు నెరపం బోకు 

కే, వెళ్లి నై తెల్పెదను గాని వెలంది నీవు 
వలఫులను మించి గడి చేతి వద్దం జేరి 

మారుసాములం జలపోరి పోపవేళ 

నాదుగుణికట్టు నిలుచునా నలిననయన, 118 
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కే అంచు వారిచేతి కళ నొప్పగించి రాధ 

మ్ 

వత్తు నేం గూడ నని చెలి వై (టం బట్ట 

వేగ వచ్చెద నని విడిపించుకొనుచుం 
జనియె మది ఖేదమోదముల్ వెనంగగొనంగ 

జ ట్లమందయాన యమందయాసంబునం బడుకయిలు 

వెల్వడి రత్నముది ది గౌలంకృతం చై చె నకెంగేల నొక్క.బాలి కా 

మణిం జెయ్యానుకొని యవ్వాసుబేవు నెడంబానసీ పోవం. 
జాలనిచి _త్తంబుతోన త త్హఅపడి యమ్తు త్త కాళినులం గని తలు. 

పోర శేయుం డనునెవంబున తిరిగి తిరిగి మాచుచు రాజసం 

బవలంబించి యెవ్యరితోడం బలుకక డగ్తుత్తియనడంపుచులోళి 
వూగుత్తులాస్రూణించుపోలిక 'చెట్టునిట్టూర్పులునిగుడింపుచుం 

జెందొగలవిందుం గనుచందంబున వదనారవిందం బెత్తి 

కందోయిం గ్రృందుకొను భాపష్పబిందుబ్బందమ. లం జివ్చీలనీక 

రెప్పల నార్చుచు వారివిరవాభరంబునం డాంకి జారినకర 

కంకణంబులం గని చేయె త్తి కప్పుకొప్పు దిద్దుకొనువొప్పునం 

గవ్వుచుం గుచలికుచంబులం దగదగ మని తగులుకొను 

చిగురువిలుగలతులువ నెగలం దగిలి చిటిలి వెటివీ వడుతార 

వోరంబులం  బయలువడనీక పయెస్టద చెజింగున మటుంగు 

సేయుచు నిజమందిరంబుం బవేశంచి యం దొక్క 
చొకాటంపుసులువు పటు మేలుకట్టులంగనుపట్లు కట్లాణ్ ముత్తి 

వ రు డు థు nr? 

యంఫుజల్లులతో నల్లీబిల్లి గా నల్లుకొను బొండుమల్లీయల 
ఫూదండలం దగిలి రొదలు నేయుతు మైదల గరులనిగనిగ 

లకుం బదు లనంగం దగిలి మగరాలసోరనగండ్లనుండి వెలికి 

నిగుడు నగురు సాం బ్రాణిపాగల మగుడం ద్రోయుచుం చెర 
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గంటి మచ్చెకంటులనెరినెరుల వజలు విరుల చేరులనెకావుల 

నత్తమిప్లే మ_త్లిల్లి వచ్చు కమ్మ తేమైెరలవగ మిగులుమగశాల 

సౌధంబున నెంతయు వింతవింతవని సంతనల మంతు కక్కు... 

జీవదంతప్పుం జప్పరకోళ్ళ మంచంబువై రవిచింబంబుడంబు 

విడంబించు శెంబట్టు పరువున రాజినశిఖా రేఖల నెకవిరాఅు 

నూరెపుటంబు తలగడంజేరి యొక్క_పల్లవపాణి పద 
పద్మంబులు పట్టుచుండం బవ్యఖించి యాత్మ గతంబున, 115 

ఇ సొము లియ్యువచ్చు నా మంద మియ వచ్చుం 
తీ ఆతి 

నియ్య రాని బాణమియఫ్థివచ్చుం 

దనదువిభుని వేరుతరుణిచేతికి నిచ్చి 
తాళ వళ మె యొట్టిదాని కైన, 116. 

* నాతి యింతకు మున్నె నాసామిమధురాధ 

రామృతమ్మును జూలు లాడ కున్న 

యతివ యింతకు మున్నె హరివివ్వుటురముసై. 
గుబ్బలకసి దితి గ్ర మ కున్నె 

రమణి యింతకు మున్నె రమణుకౌంగిటంచేరి 

పారావతథ్యనుల్ పలుక కున్నె 

చాన యింతకు మున్నె శౌరి వై కొన వెను 
దియస్థక యొదురొత్తు లియ్య కున్నె 

. మున్నె యది జాణ సిగ్గుచే నున్నం గాని 
విభుండు వగం చేసీ తనువీడ వీడంచేనీ 

చేరంగాం దీనీ యందందుం జేయ వేని 

కొమ్మ నిటమున్నె తా దిద్దుకొనక యున్నె, 
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క, అని చీంతింపుచు నచ్చటం 

గనువిలుతునిబారి కలికి కను మూయక లో 

వనరుచు నుండెను రాధిక 

వనరుహదళనయను6 డచట వని తామణితోన్, 118 

క, చెలియా వింటివె రాధా 
జల చేవమణమాట లెల్లం జక్కలో ననిన౯ 
గలకంపీమణి నిగ్గునC 

డల వంచుకొనంగ6 జూచి దయ డై వారన్, 19 

స్తీ చిన్న నాయటునె చె వ 6 వేనీతి మెడ లేక 

మన శకేటిసిులే మధురవాణి 
చే బల్మ్య గా లేపే నినుం జూచి ననుం జూచి 

యోావేళశ మాటాడ విందువదన 
కూడి యిన్నా భాటలాడ మో యెటుపోయె 

నాయాట వీదయాట లంబుజూవీ. 

పోనిపోనీ నేను బొరుగారివాండనా 

నీకు మేనరికంబు నీలవేణి 
కే యళుకు లేటిక్ ననుజూచిసలుకులాడి 

మోము జాడవె మూ మె _తమోహానాంగి 

ముద్దుగా ముద్దు లియ్యవే ముద్దుగుమ్త 
హు శేంగక నాయాన మందయాన. 120 

క మనరాధ దెలిసి నేటికి 
ననువుగ నా లగనియాట లాడక యున్న కొ 

మననీజభూతము వెజుప్రుం 

గనిపించు నటంచు వేగం గడియుద మబలా, 121 



శ, 

ర 

తే, 

G, 

స్మ థో మాశ్యాసము శీర్, 

చన దిటు లూరక యుండ 

గనువినుదయ్యంబు గదుమంగా వచ్చినయా 

వెనుక నెటు దాంగువారము 

మనసిగ్దులు దాని నెదిరి మార్కొన వనుచున్, 122 

గమగమతావులం గులుకుకవ్వ్చురబాగము లిచ్చి వేడ్క_తో' 

సమముగం ల్ _త్తము త్రీియపుసన్నఫుసున్నముం బెట్టి చొ 

క్కవుం, దమలపుటాకుం జుట్టి వనితామణిచేతి కొసంగం బో 

వుచోం గొమిరె నయంబుతోం నొనిన గోవకులాభరణుండు 
వ్రేమతోన్, 128 

ఉనీకొొల్చి వంచించి దునీకిలుచనుదోయి 

చేనంట నము నొచ్చీనె యనును 

ముననసీ యేమరం చేసీ మో వాన గమకించి 
వడి నుల్కి_ కరవల్లవములం గవ్వు 

నబ్బందులకుం జొచ్చి యటు నీవి వదలీంవ 

మిట్టమిో నై బెట్టు కొట్టు కాడు 

విభుం డందుం జెనకి తా వికవికనన్ర్యు చో 

నటు గిరుక్కున మళ్లీ యలుక నించు 
తను గుణించినం గని తనకనులు మాయు: 

గవకవల్ నించుచో వైబ్లు చెవులం జొనువు 
కొను నిళొౌమానినియు ముగ్గతనము బూని 

రాజగోపాలసంగమారంభ వెళ, 124 

ముద్దుల బెట్టు కొంత జిగిమోముగదింపుల వింత మోవాఫుకొ 

సుద్దులచే రవంత శెలిచూపుల నంత విఠాళిచేంతలం 
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బదుల సుంత పావురపు బల్కు_లు పల్కి. కలంతేనీగ్లు పో 
a 

దిద్దుమురారి నారినటు తెప్పునంబై కొని మోవియానుచున్ = 

ము, అలరు ల్వాడ రుమాల వీడ నెదవై హోరాళు లల్లాడం ద 
భుులవౌాక ట్లసియాడం బానవ్చురపుంబల్కుల్ పల్కుచు౯ 

గుల్కు_.చులా బలుజోకొట్టుచు మబ్బుదట్టుచును బైవై ని 
క్కు_చుక సొక్కు_చుక్కా గళ లెల్ల న్లరంగించి యేల సొగ 
యం, గంజాస్త్ట్రుకయ్యాంబునన్ (| 126 

చ గొ నకొనునీగ్లు మోహమును నాడంగ నొక్కటి కొక్క 

బక్కు_డై, పెనంగొను శకేలు మోమువయిం చెట్టుక మెల్లన 

వ్రైళ్ళసందులకా, గనుంగవ రెప్ప లార్చక యెగాదిగం గన్లానె 

శౌరివ క్రముక్కా మననీజకేళినై వుణిని మానక మానిని 
యప్పు డెంతయున్, 12/7 

'చ, ఉలుకును గొట్టుకాడు నగు నూర్చు లడంపుచు నూర 
కుండు లోం గలంగును బల్క_బోవుం దటకావడుం గన్తొనుం 
గన్మాగుడ్చు మై, బులకలు దార్బ్చు గుక్కు_ లిడు బొమైల 
యై మజచుకా సుఖోన్నతిం దలకొని పారవళ ఫ్టైమునం 
దామరసాతీ య జేమి చెప్పుదున్ , 128 

సీ మో 'మొకించుక యె త్రిమోవి యానల నొ త్తి 
యది యిది చాలీంచి యక్రైయుండుం 

గౌాతిలించలోం జూచికరవద్ద ములంజాంచి 

యందు కిందుకుం బోక యశై యుండుల 
జనులం (గ్రువంగం గోరి సరస మెల్ల నంజేరి 

యవల శీవల కేం కళ్లు యుండు 



లే, 

వ్రథమాశ్యాసము 47 

చారుషరతి శెచ్చి వై కొన గమకించి 

యటు నిటులను జేయ కై యుండు 

ముద్దు లీడ వచ్చి యందందుం బ్రొద్లు పుచ్చు 

భర మిీలు నెలుం గా త్రి బా 

విడె మొసం బోవు సగమాకు మడిచి మాను 

దీరి తీరనిసిద్దునం దెజవ యవుడు, 129 

వ, ఇట్లనేకవిధంబుల నిళామాధథభవ్రలు భంగు రానంగసంగర క్రి కీ-డా 

చ 

ఉం 

తే, 

పరవశు లై యున్న యెడ, న్యం 

భ్రువిం బథికాళి యౌ తలకుం బోవంగ నె నైపఫ్టికవిపసంఘమనముల్ 

జవమున లేచి తానములు సల్ప రతాంతరసు పదంపతుల్ 

గవినీ రమింవ వేళ యిది గాదె యటంచు: ద్రిభంగులన్నె రా 
వావణికె నుగ్దడిం చెం జరణాయుధబోధక యూథముద్ధతిన్. న 

అంతట దిగ్గునక్ బలుపు నంటక లేచి పయంట దిద్దుచు౯ా 
వంతను గొంత దాంచి బలవంతపవుహోయి రవంత వూని చె 

ల్రింతులు చెంతలం విలువ కేణగిన చేమొ యటంచు నల్క_ రా 

గంతునితం డ్రి డిని న్గదియంగాం జని రాధిక తల్ప్బుతట్టినన్,182 

చరి క వారు చౌరీతిబంథ 

గతుల బెనయగి చాలక పునారతులం గలనీ 

బడలికలు దీఅ నొక్కింత పవ్వళించి 

మదవతీకృష్ణు లప్పుడు నిదుర లేచి, 188 

మిసీమిచెక్కు_లం దమృరసము నాథుంకు వెంపం 

చిక వాణి మోవి కాటుకను చెంవం 

జెదరినముంగురుల్ శ్రీనివాసుండు దిద్దం 
గాంత జాణినతిలకంబు దిద్ద 



శర రాధి కాసాంత్యనము 

నలగోరువంకల నతడు కుంకుమను నించం 

గలికి పల్లంటికిం గవర ముంచ 

గప్పు వెన్నెరికొవ్వు కాంతుం డల్లనం బావం 

జెలియ వోరావళుల్ చిక్కు. బాప 

తే, జుట్టి సగమాకునోటికి సుదతి యొసంగ 
మరలి మురవై ర కొజీకినముడువులొసంగ 
నట్టియెడ రాధ కరకంకణాలి ఘల్లు 

రనలో వినె నుల్దములు యులు మనంగ నులికి, 184 

తే. కలికి వే లేచి గడె దీనీ తలుపు చెజువ 

శౌరి రమ్మన రాధిక చేర బోను 

నంతకును మున్నె వహరిచెవిచెంతం చేరి 
చెలున్ర చిలుక ననె నాతిచేతిచిలుక, 18 

సీ, నాతికీల్డొవ్వున నల్లకల్వలు గావు 
విరవాదిళశరము లోసరసిజాకు 

నెలతనానీకయందు నీలంప్రమణి గాదు 

ముక్క_రముత్యంబు మురవిభాల 

వనితపాలిండ్ల్హవై వలచుకస్తురి గాదు 

మలయజపంకంబు మదనజనక 

తరుణి నెమ్తునం గదంబపుప్పాడి గాదు 

వెలిడమిపుప్బాడి విమలచరిత 

"లే మరునిశరవహ్ని దరికొని మదిని బొదలి 
వెలికి విసరంగ డాని లోవల నడంచి 
యిదిగో వచ్చెను బరితావ మడంవ ఘనుండ 
వీ వటంచును రాధ యిదెంతధిర, 186 

అ; 



వథమాశ్యాసము ర్తి 

చ, జలరువావత్ర, నేత్ర విను చందనగంధివిరాళి యెంతొ మె 
నిల గలనొమ్లు లంగ జునియింగ లమందుః గరంగి వూడె చై 

మిలమిల డొల్లి రా6 జెలులు మిబ్దు కబూచు లటంచుం బట్టి 3 

తులు నెగ ఫం మూక విళతతో విదబింతురు మిట్టవివాను త స 

తే, 

కః 

లేమకును నీవు పొత్తున లేనియట్టి 
వాసరము లెల్ల శ్రీహరివాసరములు 

మానినికి నీవ్ర ప్రక్కను లేనియట్టి 
రాతి రెల్లను మత శివరాత్రి యరయ, 

కన లేదో విన లేదో ° 
కనులార న్వీనులారం గాంతులు కాంతల్ 

ఘనవిరహాగ్నిని సుక్క 

గన విన లే దట్టిపలపు కంజదళా మా, 

క, అనివలుకుచిలుకవలుకు లు 

వినువనజదళాక్షుం జేరి వెడ్కను రాశా 

భునవేణి యిళను జూప్రచుం 
దశదగ్ను వేమాతిశ యము దనరయగగ నణుచున్, 

చిగురాకుజిగి నూకు చెలియశకెమావికా 
గజివిజి మొనపంటిగంటు లెల్ల 

ననవెండులను చెండు నాతి లేంజనులకా 

కబికుగోటిపిరం గినబుకు చెల్ల 

నునునాచులను నేచు వనిత వన్నె రులకా 

కక్క. సం బగు సెక్కు. చిక్కు లెల్ల 

మరువంపుగురి దింపు మగువనమేనికా 

విడువనిమరుసాముబడలి కెల్ల 

రాధికాడీ 

188 

189 

140 



$0 కాధి కాసాంత్యనము 

కే, నకట మగలకుం దమయక్క_ జై నజాలు 

నబలలా గెంచి లాలీంచ రనుచు నిళకు 

వగభుగతి రాధ తనలోనివంతం చెలియం 

జేన శెరిక ననా ా పదేశముగను, క... 

చ, అది విని శౌరి శాధకర మల్లన బట్టి బిరాన చేసరాల్ [గాం 

గుదురుగ( గంక ణంబులును గకూడంగ ఘల్లుమటంచు మ్రూయం 

గదియలరో. వీనీన న్లలికి కాంతునివేరెద వాలె నంతలో 

గుదిగొనుస్పీగుచే నిళయు గొబ్బునం జాటున కేలా నవ్వుచున్, 

తే, మాయునే బొబ్బ వోయిలే మ క! భళి 
కలిసి విశయ్య ను త్తేభములవి కోన 
నీడు లే దని వలపుల చేడు పొగడ 
నపుడు వారిర్షు రాకయ్య మందుకొనిరి, 

వ, ఇట్లు విడంబడ, 

నీ కొసరువల్కులం చ మిం గోటికత్తులం జిమి 
Us హా 

“కానెలో జెయి వేసీ కదియందీని 

కన్నాత లాగించి కౌణగిటం గదియించి 

సరిబి తలల నె త్తి చనులనొ త్తి 

యల్లందులకుం జొచ్చి కల్లన్తులకు వచ్చి 

మెలుంగువెక్కిలి ॥ గొట్టి కురులు పట్టి 
తొ'డకంబముల నాని తోపునూకుల నూని 

సందుచేసుక నొక్కి ముందు కెక్కి. 
శే, యదలుపులు కీలుగొట్లు నెయ్యంపుతిట్లు 

గళరవంబులు దుడుకులు చెల రాథ 

143 

144 



చథమౌాళ్య్వాసము త్ే 

మాధసుండును గడి బేరి మారుసాము 
పోయిగాం జేసీ సరెగెల్పు లంది రప్రడు, 145 

వ, ఆంత రా థాకృష్ణులు పరస్సరము సంభాషించి రది యె భ్లనిన, 

వీ మగడ యావని దీజె మటియొకయాటాడి 
నాకును గట్టిగా నాస్ట్రయ "మొసలి 

పాలతి నీ వెందొడపుణ్యంబు నా కండె 
"లేంతచిన్నది వట్టిరోంత నాకు 

నీకు దానికి నింత నేస్తమాయెను గృహ 
పాంతగా నినుం గూడి యింత బాగ 

చెలియ నిమ్మళ ముగ జేసిరివనో లేక 

యది చేసెనో నన్ను నడుగ వలదు 
తే బాగుబా గన గట్టిగా బని యొసంగ 

నియ్య్టిరా కప నాకును నిమ్ధుగాను 

ఠీవి వయసున గుణమున నీవె వెద్ద 

రయము రయమునం గావింపు రతిని రాధ. 147 

స్తే ఆధ రామృతంబు నీ వానితివో క్ష 

యది లేంజిగురువగ రం తె రాధ 

కఠిన స్తనము లెద గలంచితివో క ప్ప 

యని లేంతలికుచంబు లంతె రాధ 

“లలితోళశు లూరుల మెలంచితినో కష 

యవియనంటులత్వక్కు_ లంతె రాధ 

'లీలాంగములు కౌంగిలించితివో కృష్ణ 
యని ననలతకూన లంతే రాధ 



ర్బి రాధికాసాంత్యనను 

తే, చతురసమరతిసుఖ మొనర్చితివొ కృష్ణ 

నవసమాగమమున సౌఖ్య మన్రనె రాధ 
యువరతుల నిన్ను గూడనేమోయి కృప 

యాచమత్కృతి ముగ్గ కెట్లబ్బు రాధ, 148 

వ, ఆసమయమునందు, 149 

నీ, కాలివాల్ పిట్టల కలకలంబులు మో 

బగడకన్లలయొజ్జ బయలుచేత 

నెలరాజు పశ్చిమాచలరాజముం జేర 

బలుచం ద కాంతపు శిలలు పేర 

దారకాగణములతళుకు లెల్లెడ జాజె 

దీవంబు శెల్లను తెల్లయబాజె 

నతనుండు "రే యెల్ల ననిం జేసి వేసాం 

ధర వియోగులపవరితావ మాజా 

తే, దము లలరాెం గలువలకావు దీజెః 
గోకములు తేజెను జకోరకులము తార 
నినుడు గడిచేతె నికులు "మొయింధ్హం దూ ఆ: 

జెలివి చేకూతె భల్లునందెల్లవా టె, 150 

మ,యమునాతీరవిహోర పహోరసదృశో ద్యత్కీ_ర్తిసంఛార భా 
రమణీయాకృతిమార మారసికతాస్రావీణ్యసంసార సా 
రమరందో _క్రివిచార చారణనుత ప ఖాస్ట్రతవిస్తార తా 
రమహీభృత్సమథీర థిరమునివారాథార శాథ్రారతా, 153 

క, ధీరాళలిమతోదార్నా ఛారావర కృ_త్తమ_త్త దానవవారా 
వారాశినిభగ ఫీరా, భీరాహిత్యామరా ద్రి విశ్రు తధీరా, 152 



చథ మాశ్యాసము త్టె 

కూలీని, కలికలువవిఫాలా కాంచనోద్భాసిచేలా 
గళధృతవనవమూాలా కాంతరాఛావిలోలా 

బలభిదువలనీలా పాండవ తాణళీలా 

తిలకితగుణజాలా దేవకీ బేవిబాలా,. 158 

(ద్యము, ఇది శ్రీచిన్ని కృవ్ణకరుణాకటా కవీ కణకణ వ వర్ణ మా 

నానూన కృంగారరస పథాన సంగీతసాహిత ఫ్రభరతకాస్తాది 

విడాష్ట్రపారంగ త్ర శ్రీమత్తిరమలకాతయాచార్య పాదారవింద 

మిళీండదాయమానమానసచోళనసీంహోసనాభ ఫ్ట్మేప, తావసీంహా 

మహారాజ బహాూూకృతానేకచామిోాక శాంబరాభరణము 

తాస్ట్రలుగర్భ ళు క్రిముక్రాయమాన ముద్దుపళని ప్రణీతంటైన 
రాధి కాసాంత్యనంబను శృంగార చబంధంబునందుం బృథ 

చూశ్యాసము, 



త్రీకత్త 
ద్వి లియా స. సము 

అవాఖునస్టేమ్ట ఎట్ ్ర్రింణాలు 

క, ీ,రాథామధురాధర 

సారామృతపానచతుర సద్దుణహోరా 

పాొరావార వివహోఃరా 

ఛారతసఖ చిన్ని కృష్ణ పాలితకృస్తూ, 

తే, అవధరింప్రము 'దేవదివాస్థనుభావ 
వాష్ట్రసమునిసూతి జనకభూవిభునిం జూచి 
'వొక్కటపుజీనిచ శ్క_రయుక్కెరలకు 

నెక్కు.డై మించునుడిచవు లెక్క_ంబలి"కె, 
క, అటు లారాధిక గోపీ 

విటు నటు రతికేళి నేలి విడువంగ నిలా 
కుకిలాలకం జేరి తనదు 

కుటిలత్వ మెబుంగనీక కూరిమి చెలలగన్, 

తే నిను మిగుల గాసీ యిడె నని నే మురారి 
నెనసి వై కొని దండింవ నీవు నిదియె 
సందుచేసుక యెచటికి జరిగి తనుచు 
నిళను జేవట్టుకొని రాధ యింటి కేలా. 

మ్ ఆప్పుడు, 



ద్వితీయాశ్వాసము ర్5్ 

స మహితగండస్థ లిమకరికాప త్రికల్ 
మొసలివాపోగశులపసలు చెలువ 

మెబుంగుచనానం గ మి మెజయుతవురసంబు 
3 UF చ 

వటుతరకె స్తుభ ప్ర భ ఘటిల్లం 

దలిరువా తెర నొప్పు బలుకెంపు లలవేణు 

వివరంపునొక్కలవిధ మెసంగ 

నలిగి వెన్నునం గుల్ము_ తెలిము_త్తియపుజడ 

పన్న గతల్పంబుచెన్ను దనర 

తే, హోరగతి మణి శ్రీవత్పసార కాంతి 
దళదిశల్ నిండ రాధి కాతరుణితోడ 
శెరిసారూప్ష మంది యిల్ చేర వచ్చు 

నిళను గన్లొని యలివేణు లిట్టు లనిరి, 6 

స్కీ మనిసీకాటున కెందు మందు లే దందురు 
మంచిది ఘనసార ముంచరమ్ము 

చిబుగోటిపోటులు నెలవారు నందురు 

పునుంగుకుంకుమ గూర్చి వూయరమ్తు 
తొడసాముచేం గండ లెడ గట్టు నందురు 

చలువగొజ్జతినీట జవరరము 

వలపు చెమట లింకం జలి పట్టు నందురు 

కలపంబు నెనయించి యలదరమ్మ 

తే, కమ్మవిలుకానియేనుంగుగున్న బడ లెం 
దళుకుంజెక్కుల సాంకవలైల ముంచి ' 

యలరుమందులపొడిం బూనసీ యలుపుదీజు 

'మేటితాంబూలకవళంబు మేపరమ rd 



56 

క 

చ 

కే, 

రాధికాసాంత్యనము 

అని మిసులువగలం బల్క్కుుచు 

ఫఘనతరసుర తాంత తాంత కాం తామణికి౯ా 

మననీజళా స్త్ర కృమమునం 

దనువలయిక దీర్చి రంతం దద్దయు వేడ్కన్, 8 

అలరులమోనికాటు వస పంటినదుప్పటినీటు చెక్కుులకా 

విలనిలుతమ్తముద్దు జిగి వెన్ను నం గీల్లడదద్దు కన్ను లక్రా 

నెలకొనునిదృసొక్కు._ మెడ నెక్కొ_.నుగాజాొలనొ క్కు "లెంత 

యుకొ వెలయంలం గేలిమందిరము వెల్వడె మన్న థమన్మ థుం 
డొగిన్, 

ఇటుల వెలువడి మజ్జనగ్ళవాముం జేరి 

చలువగొజ్ఞంగినీటిచే జలక మాడి 

వలువలుభరించి కలవముల్ గలయయూని 

యతివ వడ్డెంవ దివా్యాన్న మార గించి. 

చ, పడంతి యొక రు కెంప్రరవపావలు వెట్ట లతాంగి యోర్తు పా 

సీ, 

వడం గొని వీవ నొక్క_మదవారణగామిని తావిక వ వుకా 
విడె మొసంగకా మతొక్కనవనీరదవేణి కళాచి: బూనంగా 
నడిదము కేడెనుం గొనుచు నంగన యొక్క_తె వెంటం 
గొల్వలగ న్, 1H 

మగరాలకంబాల నొగి యంత్ర పాంచాలి 
కలు మోటువీకౌలగులుకు రాగ 

ముల నొక్కి తల లూంచుజిలుంగుబంగరునీకు 
వ్రాతచి _త్రరుబొమ్తలను గుణించి 

యొర లెడుచిలుకలగొరవంక లనునవు 

నిలువిరినగవ్రులో యివి యనందగంు 



ద్వితీయా శాసనము ర్? 

ము_త్తియంబులతగెముడికట్టుపనుల హొం 
బట్టు మేల్ కట్టుల వజలు విరుల 

సరులమూంాడు తేంట్లగ రుల మొయి ళ్ళని 

యాడునాయు నెనుళ్ళయడుగుటం దె 

తే, లందుందగురొదరతినాద మనుచు నెపుడు 
నిలువుటద్దాలవడకిళ్ళ నలరుగూండ్ల 

రమణం బలీశడుపా రావతముల నెసఃగు 

రాధి కామణిమణి సౌభ రాజమునను, I: 

శే, చేరి యట వింతవనులచేం జెలువు గులుకు 
చలువచప్పరకోళ్ళమంచంబుమోంది 

యంచ రెక్కలనెజ్జ్ఞవై నలరుము త్తి 
యంపులోడునం దగం జేరి హౌసు మాజి, 13 

కే, అండ నటు నిల్పియిళ ము _త్హీయంపుసున్న 

మిడినతనులపుటాకులమడుపు లియ్టి( 

గదినీ రాధిక తనచనుగవకుం బులక 

లమరం జాచినపాదపద్మముల నొ త్త, ik 
పీ తంబుర విరాటి గితంబు పాడుచు నొక్క. 

మధురోష్టి సరిగమవధని యనంగ 

జగుచౌకట్టను నుగ్గడింపుచు నొక్క 
(0 ౧ ౧ 

చ క్కైరబొము తద్దిక్కు_ మనల 
జర్ర 

గజ రాతిజక్కిణీకోపు లాడుచు నొక్క 

భామిని జీవ్రుసల్లా మనంగ 
బిరుదుకై వారము ల్పేర్మి నేయుచు నొక్క 

సరనీజానన జయజయ యనంగ 



ర్5 

తే, 

చ, 

స్ట్ 

రాధికాసాంత్యనము 

జం ద బింబాస్య యొక తె “హెచ్చరిక దెలువం 

చెలియ యొక్క తె సందడి దొలంగంజేయ 

నందణికు నన్నీ వగల నానంద మిడుచు 

నిండుకొలు వుండె యదువంశ మండనుండు, 15 

అపుడు వయఃవ యోధిముణియల్లునిం విల్యంగ నెమ్మిం గోరి స 

ద్యిపులకులవ, వదీవకుండు విశ్రు తక్తే ర్తి యశోదతోడయి 
ట్రపరిమిత ప ప ప్రభావజనకాధిప్రమన్న నం గ్ న్న కుంభ నుం 

డుపగ తపాస్టుం డై డై వరుస లొవ్చలో వచ్చెను నందువెంతకున్ * 

వచ్చినమజందిని క్! ముద 

మెచ్చంగ వడి లేచి కౌంగి లిచ్చి సమానం 
బచ్చువడం బనీండిగ ద్దియ 

నిచ్చి రహి న్నందుం డతని నీకీంచి దయన్, 17 
ఉ€ఉ, వ చ్చినకారస్ట "మే మనుచు! బల్కిన నాతడు కూతు నల్హ్లునికొ 

వ 

మచ్చికం బంపయగా వలయు మాసదనంబున కన్న రాధతోం 
జెచ్చెర నెచ్చరించి యటు చేయుదు నం చని నందుం డాడంగా 

నచ్చెలియింటికిం జనె నిళాబ్దదళాథీనిం గన్నతం డ్రియున్ 18 
ఇట్లు చనునెడ న దదాగమనం బాలకించి! 
యవ్విరించిగంరుం డుదంచితముదం చెదం గదుర నెదుర్కొని 

సృణమిల్లి యవ్యల్ల వతేల్ల జునిదివనలం జెందిన వేడుక దోడు. 

కొని తెచ్చి "హాచ్చువచ్చరాగద్దియ నుంచిన నతం డందు 

వసించి రాథావధూరత్న ంబుతోనం గుజబ్యించి యిఫ 
మాధన్రలదోడ్కొ_ని మానివాసంబునకు నీవు రావలయు 
నన నావనజానన యయా నన్నడుగం బని యేమి యయి 
ళయు నేనును మీ కొక్క_రూవ కాదెన నిలువ వలయును 



ద్వితీయాశ్వాసము ర్9 

వలనీనవ్వుడు వచ్చెద నివ్వు దడెివ్వధూవరులం బిలుచుకొని 
చనుం డని పనిచిన వారలం దోడొ్క్క_ని నిజమునోరథం బీజేర 
రథం బారోహించి యాభఖీరవీరు లపాఠరాయుధపాణు "లె 
బలనీ నలువంకలం గొలువ నమితానందంబును జెంది నందు 
మణంది నిజమందిరంబునకుం జని సుఖంబుండె నంత నిచ్చట, 

నే వద్దాముండును దాను బవళించువడకయి 

బని కను ల్కటికచీకటులు గమ 
ల లకి 

నెడలేక మురవైరి నెనయుముచ్చట లెంచి 
పగిలి గుండియ వకావకలు గాగ 

శీశృష్షుచేం గొనుచిలుకవల్కు_లు విని 

గుముగు ముని చెవ్రుల్ దిమ్ము గొనంగ 

హరిభోగ్యవస్తువు లందంద సోంకిన 

నెమేను రుమని సొమనీల 
జ వాజీ లీ 5 0 

తె, నిమవాద్రొక్కినరీతిని నిలువ చెచట 
గాము సోశినమాదిరిం గలువరించు 
విజ్గి తల మిన్ను పడినట్లు విన్న వోన్రు 
భావజాునిథాటి కలికి రాథావధూటి, 201. 

సః విన్నెలచిచ్చులు వెదజల్లు రేశాజు 

కిరణంపుగుంప్రల సొరిగి సొరిగి 

యమథధనుష్టంకార మన విాజులేంటియుం 

'కారంబులకుం జాలం చారి తారి 

'రావుఫూత్కారంబులను మించి. చనుదెంచు 

మలయానిలునిథాటి కలికి యళికి 
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యురుమనిపిడుగులై యొడలు చిల్లులు వోవం 
బడుమురుకోలల బడలీ బడలి 

లే, వదరుచిలుకలకూంతకు చెదరి చెదరి 
వలుకుబకదారిపిట్టల కులికి యులికి 
తల్ల డిల్లుచు వడిం బడుకిల్లు చేరి 

మరులుకొొని చాన తనదునెమ్తనములోన, 21 

త్త వ, ప్త ట్లని వితర్మి_ం౦ చె, 22 

వీ కలుగునా కన్ను లకణు వెల్ల దీజుంగం 

గములాతు నెమైనాము గనుంగొనంగ 

rt నబ్బునా వీనులవిందుగా 

దనుజారివేణునాదము వినంగ 
నలవడునా చేతు లతిప్రుణ్య మందంగ 

వాసు దేవాంఘీ) నేవలం చెనంగ 
దొరకునా నెమ్షును సరవశ్ మందంగ 

వతుప త్ర కాంయికొెంగిట మెలంగ 

"లే, నొదవునా నోవగోపికాసదయు నెనసీ 
యురుత రానందజలరాశి నోలలాడం 
బ్రైబలమగు మద్దశావరంపర లవెట్లు 
గాంగ నున్నవో యేనై కె కాన నకట, 28 

జే, కాసి వేనీనళ ఫంగారరస మనంగం 
జములకుం దోంచుకరుణాతిశయ మనంగ 
నొకటి మయైనట్టిమన న్మథాయుత మనంగం 
బొలుచుగోపాలరాపంబుయొగడవనళ మె, 
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క "తమ్ములు శారి శ్రీపా 

దములు మోదము లొదన్ఫం దముల నెల్ల ౯ 
శ వం గు 

దమ్ము లనం దవ మళినా 

దమ్ములు 'వెదన్దులు నినదమ్థలు సలుపున్ , 

ఆ, ఫ్రుంగవములమిోాందం బులులును బులుల్నవై6 

గరులుం గరులవై ని హరులు గవియు 

నందగోవసుతుని నడ కొకించుక సాటి 
తాము తాము తాము తామంటచు, 96 

కే, దానవారాతినఖథాళభథళ ఫ్రములును 

చి వదరోచులు వదరుచుల్ పరిఢవి'్లై 

నతనియడుగుల నొకటిగా నతిశయిల్లు 
జాహ్ననీయమునాసరస్వతు లనంగ, ల్లా 

తే, తీర్థపాదుని శ్రీ పాదతీర్థమందుం 
గలకమఠళన కృములు డెలి పలికి వచ్చె 

బోడుబోడుగ నన నీడు జోడు లేక 

యతనిమింగాళ్టుం జిటుదొడ లనున్రుమోాటు, లర 

చ, సిరియును భూమినీళలును జెల్వ్యగునల్ల వపల్ల వాథధరల్ 

నిరతము లాలనల్ సలువ నిగ్గులు గుల్కె_డుకేరిజంఘలకొ 

గరకరిం జూచి మూరజయకావాళు లూందయలడంగ నేమగుకా 

మొట లిడు టింతె కాని సరిపోలునె పోలినబోలుః జెందచే, 

క, నాగారిగళమువై 6 దగు 

నాగమదథధ్యంనిలో డలు నాగకరంబుల్ 
నాం గనుకని నగరే యెల 

నాగలతో ధీరు లై ననాగరజనముల్, 80 

వచు It 
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' అ, కౌస్తుభంబుతోడం గనుపట్టుఫణి రాజ 
కారుంగళము శంఖ మాయె ననుచు. 

గనకవటముతోడం దనరుగో పాలక 

సాగమికటియుగంబు చక్క మయ్యె, ట్రే 

కే, జానులను జేరుబావాంలసరవింజూచి 
కనులు వెన్చలకు వివరింప గదియువింత 

పొలుపు వినంగోరి తల లె క్లెభుజములటులం 
గానలే నైతి ననువంతంగొనుచిక్కె, 82 

తై, ముజ్జగంబులు వెన్ను నిబొజ్జనున్న 

లెజుంగువివరించుడారి నాం దివళు లమరుం 
గదినీ వళిభంగములం చేలుకమల మనల 
నలువగుము లీనుకృష్ణుని నాభీదనరు, త్రై 

ఆ, శ్రీయుతంబు గాయ జిలువరాపడగయు 
గందపళ్లై లుండుకతనం దలుపు 
హరియురంబునెదిరిశిరము వేవ్రక్కలె 
మూలయింటిలోన మూంతపడిము, లీ 

క, కనుషనీకాంప్రపడంతుల 
చనుజక్కు_వ లలరం జేయుశౌెరినఖంబుల్ 
చనునే నెలారేఖలునా 
ననుపమములు తత్సమంబు లవియే జగతిన్, రిక్ 

"చ, ఖరమురకంసవాంసనర కాదిసు రారుల స్రాణ వాయున్చల్గ్ 
వారిగొని దివ్యరత్ననుయము ద్రి క లొ వ్చెడిసోగ వ్రేళ్ళతో 
వారిభుజకాండముల్ చెలువ మందు శిరోమణు లంగొమురడ c 
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గ్యా మురువగు వంచభోగయుతభోోగుల నీంగను శ్రీ 

లొసంగుచున్, 86 

చ, శర ణనువారికి న్మృదువు శత్రు లకు న్లతినత్వ విచ్చు ద 

'మైఅుంగనివీనిపల్ల వనులే మెన యంచుం దలంచె నంచుఃగా 

మురువగు చేవశాఖని సమూాలముగాం బెకలించి తెచ్చియా 
మురరివు కేలుదోయి యిడె మున్నొకభామపెకంటి బెట్టుగన్, 

ఉ, కోరినం గల్చ్బ్పళాఖ యొకకొన్నిఫలుబుల నిచ్చు నల్పముల్ 
కోరిక పార నితఫలకోటుల నిచ్చు మురారిబావాంవుల్ 
సారెకు వాని వీని కెటు సౌటి యనం దగు దీటు లేమిచే 
వారక పోల్తు రీకవ్రలు వానికి వీనికి? దాటుమాటుగన్, 33 

"చ, అరయంగ శంఖచ క్రముల నంది సుగంధములం భరించి ప 
ల్మరు విను చిక్కినట్టిమహిమ౯ా ఘనసీంధుర నేవ్యమూన మై 
ధరణిధరత్య్ మంది గిరి తద్భుజ యుగ మువిా:ద నెంతయు౯- 
సరివడం బోరి యెత్తు వడె చాలక యామురవై చేతనే, 89 

చ, సరసులం మెచ్చంగాం దనకుళశంఖ మనంతము పద్ద యుగ్మ ముకొ 

నరహారికంధమధభర్థినయనంబులకు నెలగా వటన్న చో 

నరయంగం బోకలా పిడికిలా యొకచేర లటంచు నెంచల౯ా 

హారివారి వారిమరాఢమలతి కాదియు నంతము గల్లం నేర్చునే 

కే, మారు డధరామృతం చెందు జాజనీక 
కోరి 'వెట్టిననీలంపుఃగోర యనంగ 

గొల్ల చెలియలసాముగాంగెనుచుం దనరు 

మదనబజనకునిచుబుకంబువుధుర మొదవు. 41 

తే, కావి గా దది విడికెంపుదీవి గాని 
దీవి గాదది యన్ఫుతంపుబావి గాని 
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భావి గా దది కష్టరంపుతావి గాని 

తావి గా దది కౌరికెమోావి గాని. 42 
క, లేటలుగా జిగిముత్యపు 

"వేటలుగాం బంచదార వేటులుగాం బూం 

దోంటలుగా రాచిలుకల 

వమాటలుగాం గంసనవై రిమాటలు దనరున్ , 48 

తే, శౌరనముఖచం చు నకు సహజంబులగుచు. 

దగియె నధరామృతస్ఫూ _ర్హిమృగమదాంక 

మతులితకటాత శీతల మైనకళలు 

నవ్వువెన్నెల కవలయానందగరిమ, 44 
ఉ, మల్లెలు మొల్ల మొగ్గ్దలును మశెంనవున్ర్భ సువర్ణ కోళముకా 

దెల్లనినవుష్ళ పల్వరుస తియ్యనివా కేర నిక్కుముక్కు నై 

యల్లుకొన మృఖాబ్బమున నాతడు మాధవుం డౌ బటిీంగి మే 
ల్చెల్లవె వీనికి న్చుధులు చె'వ్పెడియాసుమనోభిథానముల్, 

చ, మురహరునాస నూందయడి పోయిననీలవు వేణునాదము కా 
సరి గన లేక చేంబడినచంపకకాండవిలాససంపదక౯ా 

నెరి గని కాదె వత్సీవతి 'నేర్చున ము క్కెడం వేసీ త్య త్ర 

చ్చరణములంది క్రిందుపడె సమ్మతినెప్పుడు వీంప్రంజూపుచున్, 
క, సరి లేనిశరినాసిక 

స్తరవనవంళంబు గాదె మణీ దానితుదకా 
వరముకాఫల మేటికి 

వెర వగుతిలపుప్పతుహినబిందువురీతిన్ , 47 
క, అద్దిర నిద్దపుటద్దము 

లద్దనుజవిదారి చెక్కు లటు గా కున్న కా 
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సుద్దవుటదు తరసమున 

క్రొద్దిక యె చూచువారి నొగ్ని లో గొనునే, 48 

చ హం కల్వ లొక్క_ దెస కెెకివిశాలవిలోచనంబులం 

దుల గనం గోరి వాంసతతితో జలమందుం దవంబు సల్చ్బంలాః 

గలి్గాను దోసము వ లుం గ వుల నాకనుదోయి నెంచం గాః 

'ఉలలగం బికస్వురం బవుర శ్రీ కణీకరభూహషణంబు శై dB, 498 

క మురహరునివంక బొవ్ములు 

మరువిండ్ల "కాక యున్న మగువలమనముల్ 

మెజుం ౫ నచూవుతూపులః 

గురినీ విఖేదించుడారి గొనునే జగతిన్, 
తే, తనుం దలంచి దీను లిడు మొజల్వినంగ లేక 

యతులనవదివర్థిసంపద లలరం జెలఃగు 

శౌరివీనులు శ్రీలె పో సారె కటులం 
గాక కనుదమైలటు మేలు గనయగ నేల. 51 

తె, శౌరిముఖసామ్యనును గోరి సారసారి 
గట్టుపై నెక్కి తల క్కిందు గాంగ నెంత 

కాకంబడివడి తనచేతం గాక కాదె 

యతనుచిత్తానున ర్తి మై యతిశయి లై. వ్ర్లై 

వవ వలనగునబ్దరూపముల. బాల్క తము జో స్ట్ తయుం గాలం బేసియ 

వ్వలవుల జేనితండ్రి మొగవాసీకి వాసీగ దృష్టి, దినీనం 

జెలీమిఘుటిల్ల నప్పు క డాక చెలగ్గిము గాంచి ఫఘునంబు మించి వాం 

సలకుం గలంగశే యుభయసంవద లందెః దమః పన _క్రిగాన్ 

కే, బరులు గా వవి నీలంపుసరులు గాని 

సరులు గా వవి మగ తేంటిగటులు గాని 

రాధికా ల్ 

tt cm 
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గలులు గావవి మరువేటయురులు గాని 
యురులు గా వవి కౌెరిముంగురులు గాని, లక్షీ 

నీ, -ఈకవ్వువెన్నెరి శన యానె సౌరముల్ 
నీలాంచలమువై ని నెగడినంత 
వమ A మైంక నీయెమ్మైక్రొమ్లుడి కవ యానె నునునాచు 

యనునాజలంబులో నల్లినంత 

నీనిడుకీల్ణడ శన యానె రాహువు 

గురుత మోవిఖాాషతిం గొన్నయంత 
నీగొవ్పహొవ్వున కన యానె శిఖకోటి 

ఘనులతో బవాుమై త్త 6 గన్న యంత 
తే, ననంగ వలగట్టి మృదులత్యమంది చిక్కు 

గొనక భంగ మై కొనసాగికనుల "కె 
చెండువడకయె మెపుడొక్క_దండి పన్నెం 
జెందుగో పాలక న్యామిచికుర భరము, శీర్ 

సీ శకటారినెప్రాముసరి యెందు లే దని 
వషజనాజ్డువె నానం చెట్ల వచ్చు 
ధు అం 

my mY లో నాసి నో మ శ "రికన్ను లతొెడ సమ మెందు లె దని పే 
మలం బడవై చి చాట వచ్చు 

మకనీకన్నయమోవిసరి యెందు లే దని 
యమృతంబుముంవర నాడ వచ్చుం 

నీ డిబావ యుకంబుజో జఇందు లే దని 

యాది కెషునిఫణ మంట వచ్చు 
"లే, కంసరిపుముధ ఫ్ర్నామ ఫ్రంబుగలుగ దనుచుం 

జెప్పి వారిముందరనె బాసనేయ వచ్చుం 

శా 
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గృవ్వ బేవ్రునిరూప మిం కెందు దొరకం 
బో దటంచును నజు నైన ముట్ట వచ్చు, 56 

క్క ఇల రాయరాయలగ మా 

యలరాయల నెంచి యూద కాచక నదిలో 

నలకాయల నెలరాయల 

నలరాయల నెన్న దృష్టిపాత లు గాక, ర్? 
ల 

షో =) గ్ జ వా 

క్క అనక లామెజబుంససతొడ లాకనీకతగ్షము లావిలా ఈం మా 
యీ లా మని మెజుంగు లూమొలకి మోసప్రుంగులు నా్చెకంగు లా 
శ సూనళ రాసతం త వరిశొధన లామధువనీ తుబు లా 

శ శ గ్ ఓ ఆశా షె 

గో ఆ యక వూనిక వొవ్వు లావలుకుపోడిమి యానెజిడాణక డెగున్, 

క మాటలు ముద్దుపస్దులును దు దుక్కు_వ మొక్కుల టు మెొుస్కునా క్కు 

లుక్కొగాటప్రుకెంయగిబింతలు వగల్ గిలిగంతలమిగటు వింతలు కా 

మాటికి మాటికి నలయుదమూాలిమి మేలిమి జొ? చినట్స్ యే 
02 et 

యాటది వాస విడు నకటా కిడకక్యన్ నన్ను: వర్మంగన్ . 

మ,అని చింతంచుచు మించుంబోంద చవకుకా '్రాగావనొ డారమై 

వనజ జసస్థిందము దమురకందబిందువిలః Rs జ్సార మై 

యవవణ్యాష ఖలలోకవర్లి తమనోజ్ఞా కా  మౌాకీరముం 

గని ఆకా శ భనె, నూనసాయకళ రాభూతా రచితాబ మెం 
4 2 = 

మ, ఫ్రదిళో వచ్చెద నందుః బొయె బహు పా కంక మహ్మోప్పం 

బులె ,ససయుం జఊటికి రాంయ నాయెడః గటాషేం చెల్ల (జో 

నాజెన్కోవుపిం దా వీజెనొ కూడెనో యిళను రామా జీవ మకా 
టాడెడిక్కాముదనక్రూరద వానలంబదన మై మెనంటం గాయగీరమూ, 

ఉ, కంటికి నిద్భ రాదు Sy కాంతుఏ బానీననాంటినుందె యుక్షో 

వంటక మం గాదు సెరవా రలు వీకుల సోశ లేమ శే; 
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డొంటిగం బొద్దు పోదు నురు లూరక యుండగ నీదు తో 

లి 'యేజంటం క్టోనంగువారిం గనంజూలక బాల కరంగలోంటినో, 

సీ వానిమోమును జూచి నే నేల మరు లైతి 
జిగిచందమావమపై వెగటు దోంవ 

వానిమెనాగ నెంచి నే నేల వలచితిం 

గలువలపాన్నువై గసటు వొడమ 

చానినవుష దలంచి నే నేల చిక్కితిం 
జిక్క_నిపాలనై 6 జేయ గొన 

వానిమా టాలించి నే నేలలో నైతి 

జిలుకపల్కు_ల వై ని జుల్క_ నమర 

జే, చానివాతెర నే నేల యానం గంటి 

జీనిచక్కె.రయుక్కె_ఆ లేని మాన 
నిందుకేమందు నేమందునంది తిందు 
నెప్పుడు హారిపొందు గనుంగొందు నెట్టులుందు, 683 

పీ కనుగవ హారిమోము గనుంగొననే కోరు 
వీనులు వారిమాట వినంగం గోరు 

నానీక హరిమేని వాసన ల్లొనం గోరు 

నథరంబు హరిమోవి యాన గోరుం 

జెక్కి_లి వారిగోటినొక్కు_బక్కు.లె కోరు 
గుబ్బలు వారితెౌముం గుమ గోరు 

గరములు వారి నెంతొ కాంగిలింహంగం గోరు 

మేను శ్రీవారి వ పక్క మెలల గోరు 
లే నిన్ని యొకొ_కశే కోతే నిదిగొ నాదు 

మనసు గోరెడికోకికెల్ మట్టులేను 
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మర్మ మెందుకు మదనసామ్రూజ్యమిచ్చి 

నెగడుహరియెయాయున్రాయమగుటశుకమ,. 
తే, మనసు కరంగును హరిముద్దువూట విన్న 

మోవా మెద నిండు వారినగుమోము గన్నయ 

దమి చెలంగును హరివెంత నిమిష మున్న 

మజువ వచ్చునె యొవ రెంత మజున్రమనిన, 

న హరివేరురము: జూచినంతం జన్తుబ్బలు, 

నీగ్తుమాలుచు రైక చిటుల నుబ్బుం 

బనీగావురాయలవల్కు_ విన్నంతనే 

వీనుల కమృతంబు విందు లగును 

ఈచూూనాంకుతం డ్రి నెమేను సోశినయంతం 

బులకలు తను వెల్ల మొలక 'లెత్తుం 

గమలాయతాక్షుని గదిసి వై ళొన్నంతం 

దమి నిండి తండోవతండ మగును 

తే, నందనందను డబ్బెనా నవనిథాన 
ములును దక్కినచండానం జెలంగుం జి త్త 

వమూమనోహరుం బాసీ నేం డడల తానె 
నర తల వ్రాత తలకొట్లమారిఛాత. 

క, చెలునుని గన్దొనుటకు నా 

పలుకున జని చిక్కె_నేము పరిపరిగతుల కా 
బిభిచిన రా దిచ్చటికిం 

జెలిమి గలుగునాదుమునసువలీ ఇకాచిలు కౌ, 

శ, వీడుదు బంధుల మగని౯ 

వీడుదు ధనధాన్య గేహవిభవము లెల్ల ౯ 

69 
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వీడుదుం బ్రాణము లొడలకా 

రీ జాల హరిని వే యన నేలా, 68 
ఉ, ఎంతని విన్న వింకు డౌనర్చినవింత లన్ని యుం 

జింత శెడంబు లాగు మును చేనీనబానలు దప్పు లాయె న 

న్ని తేలు నవ్వు నాయె వెత లెందు వెలి నిండం గూడ దాయె 
నేనెంత యుంయారనామయె నిక నేశకికి మాటలు ముద్దుకీరమా, 

క కలగంటి నిన్న శాతం 

స చి ఇగ 
కలక థిస్ గై ‘ 

న. క కాండము లయ్యన్ , 70 

ఆ, కావున: బోయి సె విప్పుడు గావుము శౌరిని చెచ్చి కూర్చి వే 
గావుగ నన్ను వే గదవీ కాయజుం చెంతయుయ బంతగించె లో 
జీవనము. తాం చెం దమి సీగ్టు నడంవె విఠాళి మించె మై 
దీవెచలీంచె దాయ యయి చేన్చడునన్ని టు ముంచెం గీరవూం, 

నీనా నాకృష్ట్రడే చెవుని నాముద్దునామిని 

నాచక్కనయ్యాను నాదుహరిని 
నానోమువంటను నారాజతిలకుని 

నారాముతేముని నాదువిభుని 
నామనఃకాంతుని నానందతేనయుని 

నాసాణనాథుని నాదు వీ, యుని 
నామోహనాంగుని నానీలవర్టుని 

నావిటో త్తంసుని చాన సుని 
తే, జేరి కన్ను లక జు జల్ల దీరం గాంచి 

చాల నగడగితి మొక్కితి గేలు సాంచి 



ద్వితీయాశ్వాసము 

శాంగిలించితిం గరములు కనులం జేర్చు 

కంటి ర వ్యంటిమది వేడుకొంటిననుమి, 

సీ, మోహనాంగునితియస్టమోవి మంబ మటంచు 

మదిం జొక్క_ నామాటనుజువ వలదు 

నలీనలోచనునిచేవన వానవా లంచు 

మరు లెక్కి. నామాట మజువ వలదు 

sree ఎరుపు కండచళా_” లందు 

కే, వానిం గనిరేని ఘనమోహవనధిలోన 
మరగి మున్లుదు రయాష్ట్రదిమో ను లైన: 

బలుక నేటికి మనవంటివాకిం గానం 

గీరదూ తెల్వ గొని తెల్పు కౌరితోడ, 

క, ఇళచెంత నాథుం డుండల 

బలుకం బోయొదవు నాదువలుకులు చిలుకా 
వెలి దీనీ యొంటికొలువునం 

జెలువ్రనితో విన్నపంబు నేయుము చిలుకా, 
క్క అనుచిలుక లకొలికిని గని 

కనికరమునం జిలుక వలిళం గలికిరొ వినుమా 

వనరువానయను(డు మజ మది 

నిను గడ నిడి భళీ మజొక్క_నెలంతను గొనునా: 

7 

ఖ్ a9) 

14 
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సే కలికి నీకంఠంబుకరణి నున్న దట్వంచు 
నీకటితటిదారి నెగడా నంచు 

గాంత నీయూరులగతిం జెలంగా నటంచు 

నీయూరుతీరున నెగడె ననుచు 

జూన నీబొవములచందాన మించె నటంచు 

నీముక్కు_ బుక్కు_న నెగడె ననుచు 

బొలంతి నీకొవ్వుచొవ్వున మేలు గనె నంచు 

సీమాముగోమున నెగజె ననుచు 

తే ళ ఖచ క్తగ దాఖడద్ద కార్ష ములను 

వేణుశిటిపింఛపద్మ ము ల్విడక పూనె 
నట్టహారినిన్ను విడుచునా యడల వలదు 

నిమిషమునం దెత్తు నే వాని నీల వేణి, 76 
క, జలజభవాదులచేతం 

డెళివిగ దే రానివానిం చే నోపుదువే 
భళిభళి నీ వనం డెత్తును 
బలునోదరు నీకటాక్బలమునం జెలియా, 27 

క, అని వలికి కలికిపంప్రనయ 
జనె ముద్దులుచిలుకు చిలుక జలజదశాతుం 
గొని వత్తు నంచు నంతట 
వనిత సఖు ల్లౌలువం గేలివనమున కరిగన్. 73 

తే, కొమ్మ యీరీతిం జని కొమకొమయందు 
నూతేనంబగు దళములు నసూల_నంగ 
మరునికోటగు వూందచోంటంబొర వెజవంగం 
చొరవ నుడివిరి తెజవలు మలుపు పడగ, 



ద్వితియాశ్యాసము 78 

చ, సకియరొ చూడుమా కనులు చల్లగ నల్ల దె మాధవుండువా 

రక సుమనోవికానుం డయి ప్రా పవన పీ ప్రీయచిదిగలాసుఃడ్రై 

శుకముఖ సద్ద్విజవ, కరసూన్నతవాబ్య యు డౌచు గోపికల్ 

కకవికం జుట్లం బెట్ట వనలత్షీని గూడి చెలంగ వేకుకన్, 30 

చ. పొగడలు చెంగలిం చెసుకపొన్న లు కొన్నన లుంచెమావులం 

జిగురులు మించె సంపెంగలు చెలు? వహీంచె కసాొలసాలనము 

ల్లొగడలు నించె గొజ్జగిగము ల్యికసించె నశోకభూజము 
లొగరు ఘటించె మించెం గదళుల్ కనవే ఘనవేణికామణీ, 

చ, ఘనకమలాకరా శ యతం గాంచినవాంసలు మాధవ స్తుతిం 

జనుఫికముల్ వారిం దలంచుజక్క_నవతులు కృష్ణవర్ల ముల్ 

గొనునును బేంట్లు దూరగురుం గోరి వహించుశుకంబు లొవ్చ్న 

మ్మేల్లని పురుపో _క్రమస్ఫురణం 7₹కెనె నీవని జూడుభామినీ, 

శృ ఇటు లాడుచెలులమాటలు 

కుటిలాలక యాలకించి పొంతకుం గొంతకా 

దిట మూని కేళివనమును 
జటులగతిం జొచ్చి మెల్ల జని చని యచటన్, 83 

న, పున్నాగములం జూచి పున్నా గములటంచు 

భమ గొని చేమూవిగుములం జేరు 
లేమావిగుములను తేమావిగుము లంచు6 

దారాడి స సస్టిందనతేతికిం బాలు 

స్థిందనతతులను సందనతతు లని 
'వెత నొంది పరవీరతతులం గోరు 

బరవీరతతులను బరవీరతశు లంచు 

'బెదరి కంజిగుకాకుపాదలు దూజు 



గడ్డీ 'రాధికాసాంత్వన ము 

"జే, బొదలుమదనునీవీరియంవపాదు లటంచు 
నవలగొజ్జగినీటి కాలువలం డారుం 

జెలులమై 6 జీకుచేమారుకలంకలదాలు 

వెతలచే వరాలు వేసాలు విధిని దూటు, 34 

క, ఈరితి చెచట నిలువక 

తారాదుచు న్ వాకకనాలతలమూు అకు నకె 

జేరి వివపాన్పువిరాందను 
os గొలువ నవలా లర్, డక 

తె, కోకకుచ కాశంపడంజూడ తేక లోక 

చాంధవుం డప్ట్రమంచెను బక్తి మా 

గుదవలయ చ్వెషి న. గాము? ౦ంతం 

గగ లేడన న 

టి 

నీ మణీ సంజ గనివీంచె వరహాల వైవల 

రాజు గ గృక్కి-నకోవర స పటం c 
దిమిరంబు తిమికంచెం దెగిపహాంథులను ముంచ 

మరుండు న్ర్మె ంచినమాయ యనలం 
దారక లకుబెంచె మారుండు వథికులం 

గనాల్బ నించినచిచ్చుగుండ్ల్రనంగ 

విధుబింబ ముదయించె వెస వియోగసలనొంవ 

స్మరవీరుం జెత్తినచ శ్ర మనల 
జే, బొండుమల్లి యతండముల్ పూచినటులం 

బండువెన్నెల ద్రివోండ భాండ మెల్ల 
మండుకొనె విప్రృయోగులమింద శంబ 
'రారి వై చినవెలిగుడారంబనంగ, 87 

rE 
MTD 



ద్వితయా శ్వాసను నమాదు నిల మక జ 

కరస చ, కలువలు విరాజె నీరరవాకాండము ఆరో కొరొ కోకా క 
న్నెలరుచి గోరె జక్కవలనీటులు దిజె విటేవిటాళవే 

రలుకలు జాజౌ నూనళరుం డమ్మ్తులు నూ జెసుథాంశుకాలలో 

పల జల మూర దంవతులబంధుకతావము లా టె నంతేటన్, 

చ, వెడవిలుకాండు లోవలనువెల్పల గాలీియుంై నిజందు:డు కా 

జడిగొని చుట్టుః గీకములు కొరికలు నికహంనముల్ నెజా 
క. 

యిడుములంబెట్టలాాల్ క్ యిటు చెటునంనొటుకాడుచు కా కీయ 
(ee ర్ ౬ సా. 

డొ, దొ ఎ డా హా లొ బడలి విరాళచం గుముదబంధుని గన్హొని వై (చకిట్లనున్, 69 
న. ఖో 

చాన్ వ వాలి దీ క్ష 
ఉ, తయధిరాజుకుంబొడవి. తొోొయజవాపినితో డబుట్లి యా 

వూ. 

చలో గ న్ ళ్ న! mee తోయరుహోప్రుజం టగుచు తోయజనేత్రునకు న్యజంది వై 
wr ౬ 

వి 
గ అవా ల షే 
(న. ళీ 

తొయలణ కానిచిశకటులఇదో సు మంజుల ని తెలర్షచెందియు క. 
అ బా రో కా 

నాయ మె నీకుం జెంగలువనాయండత నాయెడ నింతనయలన్, 

తే, కాలమహిహోధిరూఢత: గదలి వచ్చి 
తో 

కిరణపాశ మ్థులం దగిప్బి విరహాజవముల 

డానీ తీనిదు ప్రాణముల్ దోసకారి 

రాజవా నీవ యమధర్మరాజు గాని, రై 

క తమ్లులకును గెడుకునకును 

సమతి గానటిరజనిచరుడన్రు గావా 
నస శు 

యిమ్హహీొ రావణదితిజుల 

నమక్క_రొ మించి తెర యతి కుమారా, 99 
మల (bE 

తే, గురుసతిని బట్టి వివ యోగులను గొట్టి 

తమ్ముల నడంచి వతపాతము ఘటించి 

"“కాలగతి నుండి యి దెరాజగట్టునుండి 

పడె దధోగతి ర₹”రవస్రాప్తిం జెంది, 9g 



76 

వ 

వ్, 

క్లో కర లు 

తనుం గొనువారినింగొనుచు ధర్మ ముదప్పక కాలకూటనుకొ 

మును గళము దడంచిళొని మూత ని న్మిరసావహింపంగాం 

బునుకకళాస మెములను బూవియుంబూని త్రలేజుం బట్టి మే 

నును సగమయుర్భమూలం బడెనుగ్రుండుద గ్ర నిశాచర్యాగ బీ, 

అని మదనునిం గూర్చి యి టనియ, లా 

తే, విసముతోం బుక్షైం గావున విధున కకట 

ప్రై క 

వద్శినుల నేచుగతి సరే భళిర నీవు 
వది ది నీపద దృ నేత్రులవలనం బుట్టి 

మేదదుమసో బోలా మేల మదన, 06 

, తలి పుటింటివగ వాని దనరం చేసీ 
సలి యం 

తం డ్రి, వేరును ఇ కొొన్నదంట నంటి 

పడి నీజాతులను జంవం బగలు గంటి 

వార నీ కిది యేమిటి మేర మార, 97 
అని యనిలుంగురించి పవనా పవనాయెడ౭జేయ నాయమూా 

ఘన మెడలించి మారుగతి చై కొనుచున్నుమనోవారుండ వై 
దినమును లంకనుండి చనుచెంచుచు: గొ మలం బలం బట్టంగా 

ననం దగు దీవ్ర రావణున కన్నవొ తమ్ముడవోయెటుంగ రొ 

అని శుకపికాదులం గురించి, 99 

కొని మాటనె బందిఖాననే వేయింతు 

గడుసుకొక్మ_రవేంటకానిం గూడి 

పట్టి మోపు క్షైల్లం బలుగాకుల కొసంగి 

వే ముంతు గోపికా రాముంగాడి 

పద మెత్తి పెట్టి మామద మెల్ల వదలింతు 
మెదలనీయక నీలమేఘుం గూడి 



తే, 

కో 

tA 

వ 

ల 

ద్వితీ యాకాగ్ససము 77: 

జడ కొద్ది గొట్టి మిావెడుగంతుల నడంతు 

నిస్తులళరదబ్ద నెత్రుం గాడి 

యలిగి మొగ మేల నెజంజేయశుకములార 

విడువుండీ వట్ట్కూ(తలు వీకములార 
డించుం డటు మందగతుల కాయంచలార 

నిలుష్రుం డింక వెట్ కేకలు నెమ్తులార, 100 

అని విలపించుచుండునవసకంబున, 101 

= చిలుకవజీరుం డ త్తణటిని జిందజివందణుం జేతు నంచు నా 

చిలుకలకొల్క్ వై. గదిని చివ్వలిర వ్వులడంగ జూతివెం 

జిలుకులకోరికోల లటుచేం చెను దుమెదనారి మ్రయంగాల 

గలికిమెణుంగుగుబ్బలను ఖంగు ఖణీలు ఖచిక్కు.. రింగనన్, 

ఇ శ్లేసిన మది యుల్లని 
పశ్లైల్లను నడలి రాధ భయ మందుచుం డా 

ని ట్లని పలుకం దొడంగాను 

బొట్టంబుగం జుట్లనున్న పొలతులతో తవ 103 

+, తౌరిని బిల్వంగాం జనినచక్కనికీర మదేల రాదొ యే 

దారిని జన్నదో నడుమ డారెనొ చేరనా లేదొ గోపికా 
జారుని గాంచెనో కనచొ చక్క నావెత విన్న వించెనో 
సాకు లేక శౌారినుడిచెక్కె_.రయు క్కెలు మెక్కి. చిక్కెనో. 

వచ్దాతుం జెవ్వతెవైం గన్ను వేనెనో 
వలుమాటు వలకన్ను వదరె నివిగొ 

శౌరి యెవ్వ తెమోవి చవులకు మరౌనో 
వదలక శమ్రోవి యదరె నిదిగొ 
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గ్ 

etn 12 
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వనజారి యచట నెవ్వ తెచెట్టం బమైనో 

విడువక భుజము కంవీంచె నిదిగొ 

ఫణిళాయి యెవశేను జై కొని యేలెనో 
మంచి వంవొడ చంచపించె నిదిగొ 

చి తజునితండి, యెవతెచేం జిక్కు_కొనెకొ 
లాం Uy 

మించువంచునమైత త్తతించ నిదిగొ 

చిలుక యయూవేళకువు రాక నిలిచినవుజె 
యేమి హిెతువొ తెలియ లేదంతులార, 105 

దలంప్రనం దలపోనీనప్పుడె తకం జానే 

కోల వొచ్చుం గవక వినకయె 

కలికిరా యే మందు వలపు కానిది సుమా, 106 

క్శక్ల నవ్హ్వ్యైచుం లు 3 కిన్నెర మోాటుచదుం బాట పాడుచు 

జలుగసమవవాలచెంనస వెనుజీరగం దుష్ప టొకింత జూజంగాం 

గళుక్రకనా రంగం వెండియదు సుల్లన వాయొడ క లెల్ల యల్ల నక 
లూ 

దుబదుల కౌ కచ్చునగచత నే చియుదోంచక యున్న బే మెొంకో, 

వపా సమె నెక మానటల్ గొలువంగ 

విన్పలవిడు జొచ్చి వచ్చునటుల 
జ్ 

సాం బాణి కెజె పు త్య్పొాగడంగం 
ee Hammon 

బట్టాను జెవట్టి వ వచ్చువటుల 

వెంట దళంబులై విచ్చుకత్తులవారు 
మెచ్చంగా దులదుల వచ్చునటుల 

గిలుకుపావలు మెట్ట చెలికాంశ్రు వెంట కా 
బావురంబును బూని వష్పునటులం 
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కే, బడంతు లిరువంకం చెలవాకు మడుపు లొనంగం 

G&G, 

నీ చేను ముద్దులు వెళ్దం చాను ముద్దులు “వికి 

గొనుచు జిగిమాపులను నాదు మనసు గొనుచుం 

బడకయిలు నేరంగా కౌరి వచ్చునటులం 

దోంచుకే కాని మజి యేమి దోంచ లేదు, 103 

ఉరమున హోకము ల్లదల నొం ట్రసియాడ రుమాలచెంగు వె 

న్నొరనీ కాం. 'జముబటలూరలోం గ స్తురిబొట్టు జాజి: 

వరుసలు మిోజంగా గళక వం చొజుపారల మంవనుండి శ్ర 

హరి నను మ నేను నెదుశానలగ మాయగ నున్న ౧ జేమొకో, 

(గ నాయ మక్కటా 

ఎం గనువట్టుచుం డెడిక 

వికహా మిచేలనోమగుల వేదనా చెట్టుదురాగతంబుగన్ «L100 

వలచినవారు లేరొ యెడ: బాసినవారలు తే3ె వార లీ 

చై 

బఎంతేవిలాస మెంతనానగ ఇంత దాన9త మెంత కాజపం 

చెంతయొ౫ార మెంకకళ మంత ఇఫీకత మెంతసోయగం 
చెంకనిరూడ మెంతనయ మెంతన నోజ్ఞ త ఇకెంతకీని నా 

యంతటివముంద డభాగ్ధి కంక నంతటిచక, -నిచేవు డబ్బు నే, 112 

: శ 

కతెబవ నీదుబుణంబు దిరె ననును 

నేను మో వాన6 చాను గెమో వాన్ని 

వెలదిరో విందుకు వించె యనును 
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నేను జెక్కి_లి నొక్క దాను చెక్కిలి నొక్కి. 
వికిజోణి వీడుకు వీజె యనును 

నేను గా(గిటం జేర్చం దాను గొంగిటం జేర్చి 
మెలంతరో మేరకు మేర యనును 

తే కుల నే నేలం దా సమ రతుల నేలీ 

సారసాశీరొ యిది మూరుబేర మనును 

చిన్నిచిన్నారి వెన్ను డు నేయుచిన్నె 

లెన్ని యెన్నని తలపోతు నేమి సేతు JL 

స్స కమోవి యానకు గలి నేయుదు రంకె 
గజివిజిమొనవంట గంటి నేయు: 

గురులు వట్టడ్వకు గుట్టు దక్క. దటంకె 

చీకాకుగాం దీని చిక్కువజచు 
ష్ట్ర 2 లంటకు సీగ్దు పోను నటంకు 

కా, త్తనెత్తురు గమ గోరు లుంచు. 
పటు రాం గలే వడేనో నేలు మటంకు 

జాములతరబళ్ల ట్రే మ నేలు; 

తే, బలుక వట్ణనం బావ్రుకా పుకు వలుకుం 

గెలకిలను 'సవ్వువ బ్లనలగోక వేయు 

వానివగ లెంచి మెనీరు గానియవుజె 
రాతం ఇనెనొ చెనటి విధాత నన్ను, 114 

స్కీ వానికన్నులతేట వానిచల్ల నిమాట 
శాం డాడుసయా్య్థిట వానిపాట 

వానిముద్దు మొగంబు వానికంబ.గళంబు 

వానిజొమ్ముదిటంబు వానిడంబు 



ట్ ఫే ద్వితీయా క్యాసము 

వానివా తెరకావి వానివెన్నెరితావి 

వానిచక్క_నిరీవి వానియీవి 

వానిమూ:పులపొంగ వానిమేనిమెజటుంగం 

వానికౌనుదెడంగు చానిరంగస 

తే, వానియొకతీరుమాపులు వానిసౌరు 
వానివలప్రులదోరసాము వానిగోము 

వానినేంతలతగు మేలి, వానితాల్ 
శ్ర ధీ 

వరుల శెవ్యరికిని లేదు మజివు కాదూ, 1 Ber 

నీ తనరం జూచిన దృష్టి దాంకునో యని వాని 
నునుమోము కనులార గన నైతి 

గడియ నొక్కిన నేడం గందునో యని వాని 
యథరంబు తనివార నాన నైతి 

బిగిగుబ్బ లెద సోశ బొగులునో యని వాని 
రొమ్మున నిండారం గ్రున్తు నై తి 

డడవ్రు చేసీన మేను బడలునో యని వాని 

జెలంగి నామనసారం గలియ నైతి 

తే, నొచ్చు నంచని చెక్కిలి నొక్క_నై తి 
నలుగు నని కుచ్చి కౌగిట నలమ నైతి 

నందసుతు ప్రై మ సత మని నమ్మి యుంటి 

నిష్ప డీరీతి నడుచు నం చెబుగ నైతి 1:8 

నీ మును చల్వ లొసంగుచు మోమోటమున నున్న 
నోము:డు నోము. డై చుబుకు చూసె 

నవరళరిరుం డై యాత్మజుం డైయున్న 
మారుయడే మారు డె పోర సాగా క 

రాధికా రీ 
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దాకీణ కాలి మై తగుప్రాణ మైయున్న 
గాలియే గాలి మై కలవ సోకి 

మధువు గూరుచ్చువేళ మహిమ నవేతీంచు 
సురభియే సురభి మై తుమ జూచె 

తే, నన్నీ శిఖ లయొు వివరింప నగ్ని శిఖలు 

భువి ఫిలీముఖములు శికీముఖము లమయొస్ట 

నన్ని యట్లయ్యె నిమ్సై న యపుడె యివుడు 
కృష్ణ బేవ్రనిదయ దనవ్నె నేమి నేకు, 

వ, ఇ ట్లగుటంజేసీ, 

నీ, తగుకుంకుమరసంబు మగని వేరరమునం 

బెం పొందుకొమ్తు కర్చ్పించరమ్మ 

వదనైన గంబురా సడయువాతేర నాని 

యెసంగు రంభోరున కొసలరమ్తు 
నూజనకస్తూరి గారాబుపతి వక్క 

వెలయుమృ గాత. క్రి వ్పీంచరమ్తు 

చేర్చి కూర్చిన విరుల్ చెలికానిం బై కొని 
బాను లతాతని( కొసయగరమ 

లే, కటకటా నేర కిటు లంటి గాని దోపా 

మైననేం గూడంగాం బెట్టి నట్టిదీని 
నిచ్చినంతనె వారల మచ్చికలకు 

వోని పుట్టదె యిప్పుడే చానలార, 
"వ, అని యనెకవిధంబుల విలపించు సమయంబున. 

కే, వారునుదుటికంటిమంటలనంటి చెదరి 
న్రుళ్ళి రౌతును బడ వైచి మళ్ళి వచ్చు 
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తియ ఫ్లవిలుకానిసాం బాణి కేజి యనంగ 

గగనమార్లంబునను దోంచెం గలికిచిలుక, 121] 

క, అటు లే తెంచినచిలుకను 

గుటిలాలక మాచి లేచి కులుకుచుః జిలుకా 

యిటు రమ్థు రమ్మటంచన 

విటమున ముం జేత వాలి దినత దోంపన్, 122 

తే, అటుల ముంచేతివె ,వాలినటిముద్లు 
2. ఒం © ది 

చిలుకను గుణించి చిలుకలకొలికి వలిశె 

మోవి కంవీంప ముక్క_రము త్తే మదరం 

గప్పురవుతావి గువ్వున నుష్పతిల్ల. శ28 

నీ కంటివా నాసామికళ లుగు ల్కె_.డు మోము 

కనులకణువ్రు దీర గరిమ చేర 

నింటివా నాసామి వెలలేనిపలుకులు 

తమకంబు దై వాటం దావ మాజి 

నుంటివా నాసామి యొజివై నముం బేత: 

గాయంబు చెలువాజు ఘనత మిీాజు 

మంటివా నాసామి మన్ననల్ “కొని 

బలుసంతసము చేర వలపు లూక 
తే నంటివా తుంటవిలుదంటమంటమారి 

తనము తొగగంటి వెనువెంట: దగి లెనంట 

తొంటి నెనరంట నొంటినే నింటనుంట 

జంట గూడక కాళ లేనంట చిలుక, 124 

ఉ, దేవకిచిన్నకుజ్ణు వసు దేవునికాన యశోదపట్టి నా 
దేవుని నెందుం గందు బల దేవ్రునితమ్థు:డు గోవగోపికా 



వ రాధి కాసాంత్మనము 

జీవనజీవనంబు యదుసించుుండు శౌరి కిరీటి బావ 

'జేవియనుంగవ సౌఖ్యనిరతి న్యసియింపలో( గంకె 

జే, ఎంతవేండిన బదులాడ వేమి చిలుక 

కాలగతు 'లెట్టు లున్నవో గడచినామె 

కాంగలది కాక మానదు గానం దెల్పు 

చల్లే. వచ్చి ముంత చాచంగ నేల, 

తె, అనిన విని చిల్ల యుల్మి_ వేరల్క_. చిల్క: 
బక్కె. నిట్లని చిల్క_లకొల్కి_తోడ 
సన్నుదలమిన్న విను మొన్న నన్ను నీవ్ర 
వనజనాభుని బోడి తె మనంగ బోయి, 

క తెజవా యే మని ఎప్పుదు 

హరి యున్న కనంబు చేరి యటు చూతు(గదా 
గిజీషొని యున్నా రచ్చటం 

దరుణులు కోటానళోట్లు తన నృధ ఫ్టమునన్ i 

స్కీ బారను గొల్వగా మోటువక్షమువా(డు 
తలచుట్టి వచ్చునెత్ర తములవాండు 

చిక్క_నిపాల్దాలు చెక్కులు స గలవాండు 

మెటుంగుచామనచాయ మేని వాడూ 

విడెకెంపునణగింప్ర బించబాధరమ్హువాం 

డున్న తాజానుబావువుల వాడు 

చిగురాకులను గరి నగు పాదములవాయ 
డం.బై నకంబుకంళంబు వాడు 

కే, నెమలిరెక్కతురాయబూను నెకలవాడు 
'మొలకనవ్వులంద గుముద్దు మొగము వాడు" 



ద్యితీయాశ్యాసను రిక 

నుడనకోటుల* గొనగోట నదుమువాండు 
చారుతరమూూ ర్షి గోపాలచ క వ ర్తి. L29 

కే, ఫూలసీగ వీడ బావిలీల్తూలి యాడ 

శాజసము గూడ ఘూహణరాజితోడ? 
బొడలకుం బోడ యని కొనియాడిపాడ: 

గనడగియెనాడం గన్ను లకజవ్రులూడ, 1830 

కే మనము నూటాడ వేళ గాదనుచు నేను 

దయష్థిమామిడికొమవై c గుయర్థికణంగి 

యుంజి దంటల మటుమాయతంట లెజు:గ 

సగం గులుకుచు వారలువారినిసాడి, 131 

సీ కొచ్యయొక్క తె గబ్బిగుబ్బలు గదియించె 
సకియ యొక్క_ తె మోవి చప్పరించె 

వనితయొక్క_ తె రాధవ లెనేలుమనిత క్కెం 
చెలియ యొక్క. తే నిక్కి చక్కునొ క్క 

మణియొక్క_ తెపానవ్టరాపల్కులను బల్కెెం 
గలికియొక్క_. తెవాలయలుకచిలి శ 

నలివశయుక్క_ కె నొలపిముద్దులు మై 

నువిదయొక్క_ తె పాదయుగము పక్షై 
తే, ముదిత యొక్క_తె చుంబనంబుననుజోొ ల్వె 

బాల యొక్క_తె ప్రంభావశేళీ నిలిచం 
జానయొక్క తె సవమరతిసలువం బెలి చెం 

దరుణియొంక్క తె నటనబంధనము వలె. 182 
చ. అవు డొకకుల్కులాండి పాలయల్క_లు చీల్ము.చుం బల్కు 

'వల్కుకుక్కా గప్రురపుపల్కు_ లొల్క_ వగకాండ బలే నిను 



86 

తే, 

# 

తే, 

'రాధికాసాంత్వేనము 

మెచ్చంగావ లెక గవటము చేసి మాచెలిని గంతునిరంతుల 

ప్పగించి వ్య మిహ డిటు వచ్చి నెచ్చెలుల వేడుకలన్మ రకంగ 

జెల్టునే, 

అనుచు జవుచేచణగనియిళావనిత చెలియ 

యంచు మడి నెంచి చెలులేశేడించి దాని 

గబ్బి చనుదోయి మెద మంచి కొంగిలించి 

వడ.తితోం 'చెల్బ వల దని పంజరించి, 

ఫీ, తప్పక తనుం జూచి జెప్పవేయక వచ్చు. 
జల జాతీవైద ఏపిన కేమిడకి 

మోహాపదేశతమోముః జూవుచు వచ్చు 

సకీయమోమున ముద్దునె జెత్ర మిడక 

బవాుదూరమున నుండి వెయ వి  విచ్చుచు వచ్చు 

ఇచాననసజ ఎలగ్ సోరునై త్ మిడక 

ఛ్ మం బోకముడిసన్గి బారవై చుక వచ్చు 

నాతిమేనునమేనునై త త మిడక 

జారుశిఖవీడ ఇెలిము ్తేపరము లాడ 
నందియలు పల్కు బణజిచెఘ రాంబు లొలుక 

నదరు మదినాటియిళ నెంచి యదుకిరీటి 

వదక మెద మాట బంగారుపటము జాణ, 

1838 

135 
మః, కటు "లే తెంచిన శౌరిరాకం గని యయ్యేణాతీమోహంబుచే 

నటు చన్గుబ్బలు లుబ్బం గన్ను జళుకకా హోరాఖు లల్లాడ నా 
మటుమాయ బ్రలశౌరి. జేరి ప్రలకల్ మై టై మలాంగ్రు గ్రుచ్చి 
కౌం గట కయ్యాగృవా మందు? జేర్చి మదన క | (క్రీడాభిలోమం 
చగన్ * 186 
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క, ఆప్పుడు వారలవెంటనె 

వొ వ్చెటుగలనీక నందుం జొరంబడి యొకహాా 
న్మైప్పులకీల్పొముకడ౯ా 
దవ్ప్చక కనుచుంటి వారితటమట లెల్లన్ , 187 

స పన్నీ రు మేరువల్ బాగాలతట్టలు 

కలపంపుగిన్నె లు గందపాడులు 

ముడివూలపొట్లముల్ వృనుంగుకరాటములొ 

జవాషదిబరి ణె లాతయారసంబు 

నొమ్హుల పెట్టలు నొవెది య త్తరుబుడ్డు 

కుంకుమవింగాండ్లు కుసుమధ్భతులు 

కపురంపుంగోవులు క స్తూరిపీణెలు 
కట్టువర్లంబులు చుట్టు దనరు 

"లే, చలువ చప్పరకోళ్ల మంచంబులోనం 

'జెంపబిళ్ళలతలగడల్ చిన్ని దిండ్లు 

బటునులొరుగులు గలవ్రాలపాన్పుమో:ద6 

దమకమున నిళామాధవుల్తగ వసించి. 13 
సీ, కంసారి బిగియారం గౌంగిటం చేర్చిన 

గుబ్బలకసి వ్రం గ్రమైంగొ ము 

కంజాతుం డాని చిక్క_నిముద్దు'వెట్టిన 

నలరుచక్క_నిమోవియానెః జాన 
యతనునికన్న య్య యచ్చోటం జెనకినం 

డదేటచెక్కిలి గోటమోాళు, బోటి 

' మందరనగఛారిమణితముల్ నించిన 
జిగురుముకారముల్ చిలిళెం గలికి 

ge 



ఏరి 

అలో 
చక్క 

నే, 

త, 

తె, 

సీ, 

రాధి కాసాంతగ్గనము 

కృష్ణ దేవుడు క కరికర శ్రీ డ సలువ 

చేరి తమి లేచి పురికొ ల్పెం a 

నీలనర్గుఃడు మైకొని క్రీడ నేల 
బాళి నెదురొత్తు లిచ్చె నిశాలకాంగి, 189 

కీలకీలనవుష్షలు గిలిగింతలును బంధ 

భేనప్రురవములు వింతవగలు 

పావ్రుకావపలుకులు వా తెరనొక్కు_లు 

చిగురుమకారముల్ జిలుగుతిట్లు 

దురుసు వై సరములు తో"ందరమిద్దులు 

విగకౌంగిలింతలు పింక్ హక 

నొననోటిమూాటులు గోరింవు లుబుకులు 

కొొసరులు చొమ ముళ్ళు కురుచసన్న 

లౌర తాబాసు మేలు బళార బాగు 

హోయి తడబడ కడ గాకు నూయొవాయ 

విడకు విడువకు మనియెడి నుడున్రు లప్రుడు 
చెల్లవో యేమి చెప్పుదు: గొల్ల కొల్ల, 140 

వెలది యీారీతి వేవేలవితము లమరఈ. 

నలినీ కసివోక నీల మేఘంబుమోఃద 

నెరితళుక_నుకొ క్కాలుమెలు పనంగ 
సరనీజామునివై వేగం జౌొకలించె. 141 

వడిగ ండ్లగమిగుంపువర్షి ంచుఘనమనం 

గుసుమముల్ “'సరియుకీల్కొవ్వు మెజటయ 
హిమవిందునీ క్త మైయిం పాందుతమ్తినాం 

జెమట గ్ర మ్మిన మేను చెలువు మోజు 
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జిలుక నొక్కి_నబింబఫలరాజకమోా యన 

మొనపంటిగంటి కె మావి దనక 

డాగు వేసీనబల్క్య_జానికుండలకితిం 

గొనగోటివిరాటుల గుబ్బ లలక 

లే, మారసంగ్రామగంభీర ఛేరిడారి 
రవలబంగారుటండెలరవ మెం 

దరుణ్ వాదలుచుం బుకుమాబితంబు సలి 

ముద్దులముకారివై లకుముకి యనంగ, వం 

చ, తసుకులు మూాల్లు లగ లిక కాకులు సోకులు తోపు 
లూప్రులుక్క్ కొసనకులు మెప్పులుకా వగలు గుల్ము_లు 
చెళు..లు కూర్మివల్కు_లుక్కా వెం జిఅుసన్నలుకా వలపు 
నిక్కు.లు తక్కు_లు నొక్కు మ్రక్కు_లుక, గస గససమాట 
లున్న డిచెః నాకిమి నిద్దణ్కే నృమంమెగన్, 143 

క, నానావిభవాకరమె 

మానససంజాతజాతముపిమార్హ వె 

కానుకతర మై యాసుఖ 

మానంద బ్రహామెనవారి మైమజచెన్, 114 

గుణితమ తేభవి కీ శీడితేవృ త్తము, 

తరుణీమన్మథ తామసాంతతిమిరోదస్థ చ్భాయ తీర్థాంఘ్రేపు 
న్యు.రమాతూర్ణ గవై వైనతేయహయ తేజస్సూర్య తై లోల 
ద్యరచక్రాయుథ తోయజాతనయ నా తె'పారశుభ ప్ప భా 

- కరక్షీర్శిప్రద తంది ద్రిశేకరచిరాఖ్యా తస్క-రాగ్రేసరా, 14 
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కని-రాజవిశాజితముం 

క 

గదస్థ్ర్యము, ఇది 

జంభారిత 

వృజినవిదారణ కారణ చారుణవీక ష(గుణకాగుణవిత్ వతిభా 

విజయవినృత్యర జిత్వర సతర వీర వరాత్పరవివ,సభా 

నిజవద నేవనపావనభావననీలఘనాఘననిక్మల ఖా 

స్వజనకృృతాదర మోదకసాదర సరర్షధ రాధర సాక శుభా, 146 

ఆంభోేధివటీభారవిి జృ౭ంభణసకలా డొ కులవిశ్ళంఖలదళహృ 
బు జ నయసారధి గాంభీరౌర్థిదారవిజితక లశాంబునిధీ, 

శ్రీ చిన్ని కృష్ణకరుణాకటాతు వీ కుణతుణ వ వర్ణ 

మానానూనళ్ళంగారరన పథాన సంగీతసాహిత వ్రభరత 

ఇాస్రాదివిడాస్ట్రపారంగత స్రీమ_త్తిరవలకాతయాచార 
పాదారవింద భృంగాయమానమానన చోళ నింవాసనా 

ధవ. ప్రృతావనింహమహో రాజ బహాూాకృళతానేక 
ఇచామిోాక రాంబరా భరణ ముత్యాలుగర్భళు_క్షిముక్రాయ 

మూన ముద్దువళని పుణీతం జై నరాధికాసాంత్వనం బను 

శృంగార వ్రబంధంబునందు ద్వితీయా శ్వాసము. 
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వ శ్రీమహిళా వీ యనాయక 
Uy 

సామజరాజావవర్షసంఛాయాక ణో 

"కామితకామితదాయక 

భూవిర్మా పి వయ + చిన్నికృపవ్ల పవోపషితకం శ్రమ మ 

తే, ర చన దివాస్ట్రనుఫావ 

వాస్టిసమునినూత్ జనకభూవిభువి జూచి 
చొెక్క._ట వుజీనిచెక్కె_రయుెక్కె_అలకు 
లెక్క మైమించునుడిచవు లెక్కంబలి*, 2 

చ. అపుడు చెలంగి పాంగి యిళహోమికతో విడివడ్డ_రె కతోం 
గవ్రురపుందానవివీడియము ఘమ్తని క్రముముఖాంబుజంబుతో 
౫ ప్రురవుటారజంబుగ మకంబు న నయంబు భయంబుంజూాప్రచు కా 
వివులతర_స్త స్తనాగృముల వెన్నూనిజొెమ్తున గుమి నెమ్మి 
తోన్, 

చ, వరవళుం డై నళకేె౭ం గని వంకజలోచన రాధిశామణిం 
దొరంగు మటంచు వేండుకొసం ద్రోయక మాధశ్రం డిచ్చె 
నమ్లికల్, సృరుహషుల కేటిసత్య ములు భ్రూానిక లేడవి నమ్మి కేది న్ 

మరు లీటు కొండలె వెరుగుదూ త్రమె కాని కరంగా 
లోచనా. త్తే. 



చ ఖా 

(క 

శాధి కాసాంతష్గనము 

అనిన విని ఘనాఘననిసనంబువిన్న చిన్న రాయంచచందం 

బున గ చ్చి చెబ్బులిమ్రై మూత లాకరి ర్ల ంచినకన్నె సారంగ బు తెజుం 

గున న Br sl ంబున నీంహూ 
నాదం జాలకించి చెగడినవెంటియేనుంగు తెజంగున చ 

డిల్లి యాపాదమ స్థకంబునుం జల్లుమని ఫులకలు “మొలక 

లెత్తి గుండె గభీలనకా వకావక లె తల్ల డెల్ల డల్ల వడి 

యారావమకారునిచే ఖండితం బయినకదళకా కాండంబుచం 

దంబున నందనందనున్నివె 6 జెందివవలవు నిలుపోవం జూలక 

ఇవాల కరంగి జూలిమాలి ) చేల వ్రాలి మూార్శిల్లి న న్రమంగొని 

చెంగట మెలంగు మెటుంగుబోణు లెలుంగుదిగులన నమ్మక 

చెల మూహలకపాణి నింక నమగం జెలదను నుల సంబున 
గె టి. ళు జ్ర ఖో య 

మల సీలు య నవగల్లవ వల్ల వాథర నె _త్తియొక్తువయెస్ట్రద 
nH ఇల షా ap) 

చజంగుల స్య్వైదబిందుసందోహంబులం బి బోనొ త్తి చల్ల నివజీర 

కవూరంబు చల్లి నల్లకల్వ లేకులు తుదల నల్లి చిల్లి? గాః గను 
పట్టు వట్టివెళ్లేవీవనలు విసి _శెండమిదళంబులం గట్టిన 
కపురంవుపొట్లములం గర ంబులం గీలించి లై తోవ ఫ్రపచారం 

బుల నేద జేర్చం 'బెద్టయుం బ్రొద్దునకు ముకుళీతంబు లగ 

కనుదమ్హులు విచ్చి Ws: రలునుర గాంగనభంగి బుస 
నొట్టుచుం గటతటంబు లుబుక ముక్కు_పుటము అదర 

రా కానీకాకరబింబంబుడంబును విడందవించునెమొగంబు జేన్రు nn 

వింపం చ, చండమారుతతండంబునం చవిఖి వడంకుకెండలి 
రాకువీ(క బింబాధరంబు కంవింపద మరుం డురువడి నొర వెంకి 
విరవాలయురంబులు దూనీపోవం గుమి తదవీయర కృంబు 
లంటుదీనీ ధళధళయుళిపిందుతళుక్రుక కతు లజిత్తులం చెట్టుచుం 



తృతీయాశ్వాసము రిక 

గొ త్తలత్తుక బొ త్ర్తిల్లము త్రిల్లు బీకరపుంజూపులు కడకన్ను లం 

ఎగ్రువరింప డగ్గరి బాగ్గడిక త్తి _తియలు చెగ్షడిల్లి యవల 

నివలోదొలంగి me పైకం ఎ బగుశోకంబురితి సాయమూత్మ_ 

రించినకోవంబుభాతి సశరీరం బగుబడలిక శై వడిం గనుపట్టుచుం 

నలికిచిలుశం దిలకించి కోధమూర్భికయె కొొంతతడ వూర 

కుండి వెండియుం బెలివి చెచ్చుకొని బెట్టునిట్టూర్పులు విను 

డించి గద్దదస్యురంబున నిట్లనియె, య 

క్క ఏమేమో వెర వింత లేకయ యుశాహేవమాంగి యిట్లాడె 

యావమాట ని మంచి చం చనియునే స స 

లుందడుకొ రావా అట్లనే కాని మంచివని శాశావేల య్వ 

యె నా .భామారత్న ము గూడి తౌ సుఖము మై వ వర్ణిల్లే న 

జూల బే, ల 

సీ మజవెనో నాచేతివుణితంబు లన్నియు: 

బలుక నేర్చిననాటివంజరింపు 

తెలియదో నాచేతి దేశ పంగా రాతి 

విత మెజింగిననాంటివేండుకోళ్లు 

ఎంచదో నాచేత నిల జం తగా తంబు 
\J కలీ 

లభర్షనించిననాంటియణకు లెల్ల 

వేడదో నాచేత వెడవిల్తుళాస్త్రంబు 

స ల స 

తే గణన నేయదొ మరుసాము గమనములకుః 

దాను నాచేతబడినబె_త్తంపు సెట్టు 

వరులు గని శేరి నవ్యా దబ్బర మురారి 
లాలనశె పొంగి యిప్పుడిళాౌాలతాంగి, ౨. గ. 

: J a 

fi ra 

చా 9 
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లే. నిన్నలసప్పయు నేండాళ్లు నెలంత తాను 
గోరి నామిో:౭దం బేనెనేకారు బారు 

ముక్కువచ్చలు మానక మునువె బిరుదు 

విచ్చుక యెడిర్చి కాట్టాడ వచ్చినటుల, 

లే, వెనుక గొవ్వును ముందజజనులు6 గ 

వేయునాయొడ నావెంతంచేయు వింత 

తాను బెంచినవాక్తులు తనదుచేన 
సన్నంబడుసామ్యు మామెనో చిన్ని చిలుక, 

లే, తనదు మ స్టైంత తా నెంత తానె యింత 
చేయంజూచిన నేనెంత నేయశాదు 
వేలు వాచిన జోలంతవిరివి యైన 
టోలు వాచిన నది యెంత బోలు గాదు ? 

తే, వారిజాతుని నావగవారివెంట 
ననువ గోరంత మైనను మనసు లేదు 
నందుం డనువలోం గని మనవముందునందు 

కొంటి తడ నేయశాదని యుంటిలాని, 
ఆ, కుట్టందేలు కుట్ట కున్న గువరబూచి 

క చేసీ చెలియ 

దానివేలు దీనీ ణానికకా పొడిచిన 
యటులం 'జేయకున్న నగునె చిలుక. 

ఆ. తగరు కొండమిాందం దాయకం గోరినదారి 
నెదురు దన్ను దెలియ కింత వలి*ె 
నెంతమోాను వచ్చి యెంతమోనును మి ౦6౫౬ 
గానం దుళ్ళునెడ్ధా గంత మోయం, 

10 

i] 

13 
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శ్రీ ఆశుకవిత్వంబు లల్లి తేనే సరా 

చిత్రప్రబంధము 'లేయ వలదె 

గోటిచేతను వీణె మోటికేనే సకా 

కొంచక రా బ్రరంగించ వలె 

పదణాళిరాగము ల్పాడితేనే సరా 

పాత వొవ్చ వర్ష్యంబు లెత్త వలదె 

ఆలనాట్యి భేదము లాడి తేనే సరా 

నవరసంబుల నంటి నడువ వలదె 

"తే, వింతవింతగం గలసీనయంత సరియె 
యొమ్రైకానిమనోభావ మెటుంగ వలబె 
యేమినేరనినిన్నటి మంత మొటికె 

నన్ను విడనాడనాకో రం జిన్ని చిలుక, 14 

జే, కాని పదరకు మిశమోంద డానిమోము 
గనంగ వల దని శౌరిని గట్టి పెట్టి 

వంకములు కూల నర కాలః బెట్ట నేల 

రాచకున్నను నాపెరు రాధ గాదు, 15 

కే, అన విని శుక మిట్లనియెను 
వనితా యేమందు దానివగలో ,త్రుళ్లో 
మినుకో జెలివో ₹లివో 

విను వెన్నకు. బండ్లు వచ్చు విత మాయు: గదే, 16 

తే, చూప్రలోపల నాకవింతచూప్రుతళుకు 

నడుపులోవల నొకవింతనడుపు బెళుకు 
నుండు నునికికి నొక వింతనుండుకులుకు 

వచ్చెంగదవమ్తు మనయిళావనిత కిస్టడుం i7 
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క, కేనివట్టింవు లెల్లను బూని చాన 

నేనె యెదు ెన నింతైె నం గాని మాడ 
డల్బునకుం గలి వచ్చిన నరా తి 

గొడుగు శెమ్మన్నకతగాను కోమలాంగి, 

తే, వడంతి మును డెల్పనా పదింబడిగ నేను 

డానివినయంపుపోకిళు తగ నెణింగి 
మానినీని జేయ వలదమ్మ వనింజేర్చి 

కెకియ నిది మేకవన్నియప్రులి యటంచు, 

వ, అనీన మధురవాణియను మధువవేణి యవ్విరిబోణి 

కించి యిట్లనియె, 

క నిన్నె అుగదు తన్నె అుంగదు 

తన్నుం దనమక్షైణుంగు ఊచామోదరుంటే 

తన్నుండె నిన్ను విడుచు న 

టన్ననృటీ దీని నగరె హాహా జనముల్, 
క, నిన్నాండే మానిసియై 

నిన్నె వెలి నేయ బూనె నెలత భళారే 

న్నంగడిలోవలనే 

యన్నన్నా మాటుబేక మగనే చెలియా, 
ఆ, ఈశ తోశ శేని శ్రీకృష్ణ మాటలు 

పాలంతి నము వానంబొనీఫొనియొం 

దగిలెనా తగులును దప్పెవా తవ్చును 

నాతి వెట్టివానిచేతిరాయి, 

తే, కుమరికి జూడ నొకయేడుగుదియ కొక్క. 
వెట్టటన్న ట్టు దీనియె చ్చెట్టుతనము 
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చెల నిచె తీ నొకసారి యుటకు కౌ 
వచ్చి నిన్నేల నిందుకు వగవనేల, 24 
ఆనిన విని రాభావధూరత్నం౨ బిట్లనియొ, లెవ్ 

కోటిమదనులంగడ వే లినోట లుచు 

సుందరాకృతితోడ నానంద మిచ్చు 

పవ్యచందనగోపాల బేవ్రం జూచి £ 

వసుధలోవల వలవనివారు గల], “6 

చాని నెంతయు నన నేల తలచి చూడ 

దప్పుతంటలకొొఆఅగానిదాన వారి 

నననలెను గాని తెగ నిండదొనకు; వేని 

ఊచేయువాం జేయ నమేమినే యుంజిలుక , 57 

నందసుతుండు కము నామది ప్రే మచే 
నొకటి నేయంబోయి దమొకకక సే జం 

అ తనె చిం జేతు లంగడిలోం గను" 
హు NE 2) య 

లామె ననుచుం జెలియ లరని నవ్వ. ల 

ఆని మజాయు నారాఖథావథవాటే తన చేటీరత్న ంబున 

కిట వియె, gg 
a) జనిత 

తగులుదాంకను మేళ మగవడ్డం జాళ ముల్ 

యానం జేసినట్టి కాంత వింత 

గట్టు చేరినంతం౭ బుట్టివానికి బొమ్త 

గట్టు సామ్య మాయె గదవె చెలివ, 39 

, కం వాణులవేత? గీళ్ళాకు లంది తే 

రికసావహించునో సరవీజూతే. 
నాతి మొవ్వ తెమైన నామేర వేండితే 
రాధికా? 
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కను లెజ్జంజేయునో కంబుకంకఠి 

మయెలమి నాకోసర మెంతవారల నైనం 

దెగనాడః దలంచు నో చిగురుంచోయడి 

యేం జూచి చూడక యేమాటం చెప్పిన 
జవదాంట వెజచునో సన్ను తాంగి 

తే, యేవదార్భంబులై న నామెదుటంబెట్ట 
“వరికి నొసంగంచోవండో యిందువదన 

చేరి యటు లున్న విభుః డిట్లు చేనెనేని 
తిరుగ బ్ర తుకాడవలెనంటపే శరద వేణి, 1 

క మున్నెంతో చన వొప్పంగ 

మన్నించినవిభుండు వెనుక మార్తొగ మైన౯ా 
గ నియ బలిమిని వేడుక 

విన్నదనం బదియె కాదె విధుబింబాస్యా, లెత్తి 

సే, మేను మే నానిన మేను సోక దటంచుం 
గలపంబు లొల్లం డోకలువకంటి 

పరులువచ్చిన రి_త్తవలుక నయీోర్టి నని 
తెరయె త్త నియ్యండో శరదవేణి 

ఆలమి కౌంగిటం జేర్చ నడ మయి నని 

వోరంబు లొల్ల(డో వాంసగమన 

గానిల్లి నాతో డల్ కండె లయిాస్ట్ర నని 

ఫుంభావ మొల్ల(డో పువ్వుంబోండి 

తే, మణిగుణంబులచారిని ననగ వెనలి 

కుసుమగంధంబులట్టులం గనాడి మాడి 
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చెలంి తిలతే లములరీతిం గలనీ మెలసీ 

యున్న విభుః డెట్లు చేనెనో సన్ను తాంగి. 
అల్లునిమంచితనంబును 

గొల్ల నిరసికతయు లేదు కోరితి నీరం 

డల్ల నె మూచియుం గనియును 

బల్లములో? బడినదాని భంగిని చెలియా, 

నెజతన ముడి గింటింటికిం 

దికుగుచు బతిమాలు హారికిం చెజవలు కఆవా 

లతెరిసెం బె ల్లెడువానికిం 

చెరుగుంగూ డేమిబ్రాంతి విధుబింబముఖి, 

కలలో నైనను బాయక 

కలకాలము నున్నవిభుండె కసుగాయకు నై 

పలచన చేసె నటన్నం 
జెలియా మగవారిచనవు చెడ్డది సుప్తా, 
అనువసజాతీని గని తాం 

గనికరమునం జిలుక వలిళకం గానీ వవూ 

వనజాతువింత లెజటులోవె 

కని, తెల్పిన భారతంబు కత లై వెరుంగున్, 

కొననాల్క_6 గొని దాని ననమోవి వెనకితే 
కసుగందునో యంచు గలవరించు 

"మొన వేళ్ళ మెల మెల్లం జను మొనల్ నిమిరితే 

తగిలి నొచ్చునొ యంచుం ద త్తజ్ంచు 

వదన మించుక నాభీ వై మోసి ముద్దాడి 
క వ ల యంచు పతనంతో 
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నోటిచేం గవ్వముంగురులు చి క్కె_డలించి 

చులుకునేమో యంచు బరితపించూ 

తే, జాజివూంచేనె గొనులేంటి జాడ నమరి 

తాను రతి చేసి దానిపాదమ్ము లొత్తు 

వలచువారును వలవించువారు "లేరొ 

వార లవీబూమి లొనరింవలేరు గాని, 

కే, వోరక రానీపదార్థంబు వోొరకినటుల 

తొమ్ముననె కాని డించం 'జేయిమ్లు నైనం 

చెట్టుచోటను బెట్టక వెలంది నివుడె 

కట్టి కాచుక యున్నా డు కెడలనియండు, 

స్కీ కనకాంగికట్టువర్లమె వల్లెవా టాయెం 
గొమ్మపావడ చుట్టుకొనుట కాయె 

నలివేణి నెమోము నిలువుటద్దం బాయెం 
జెలిగోటిలత్తుక తిలక మారయ 

దరుణి లేనునుతొొడ _లలగడడిం డాయె 
వెలందిగుబ్బలు చెంప బిళ్ళ లాయె 

లలిళాంగిచెముట ల్పలువపన్నీ రాయె 

గలికిమేను నలుంగ కలవ మాణె 

తే, బోటివడకిల్లు జిగికొలు(కూట మాయె 
లోలలోచనతోడిచే లోక మాయి 

బలుకు లేటిక్ నిప్పు డిళా భామనుండి 
యచట కరికి పొరతన మమ నమ, 

తే మగువ యడిగాక యిం నొొక్క_మాట గలదు 

వినము వలప్పలదొరసాని యనెడువేరు 

we {At 
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జాని కిచ్చెను నినుంబిలం బో నట 

నటుల నో శాజెనో శౌరి జ. 

రాధలోనసు నాలోన రమణి ma 

ఎస్ప్రుమా యంచు నానతోం బలుక నాతం 

వ వార లొక్క_రూ వైనంగాని 

బురివెమున నీవె మమాచ్చనె మోవావాంగి, 

నిన నిని కాథావధూరత్నం బి ట్లనియె, 

er జగంబుల న్న నుచు నేలీక కంజభ వాది మొనివ్నా 

తులను సస పట ములక బూవి వెలింగెడిలేజ మించికా 

ల్లక పాణి బాహువుల కేబ్బనిదివరసుఖంబు చి త్ర మా 

నల్హవ శామినీచరణవారిజ నేవకు లెప్పం Bees 
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వాళి వీరిని నన నేల వీరి వారిం 
గలగలప్రు చేయు న న్నన వలయుగాక 

కెజగాటుంగక యపు డట్టు దిమ్గుగొ"ంటి 

తలం దననుండిరానట్టి తప సర xe అడే, 

వారికి శకునంబు లెల్బం ఎకిక 

ఇత బోయి తొ ట్రిలోం బడినరీతి 

నొకరి నన నేల తాం జేసీకొనినవనికి 
వెసుక౬ జింతించు కెల్లను వెల్లేతనము., 

£2 

హద్దుముద్దుమిఅీ యాండుది మగం డంచుం 

*హాూడి మాడి యాడ జూడం దలంచి 

బఠివిం విందు బెట్ట పగ గొ న్న చందాన 

బెండ్లి చేసీ నేనె బేల నైతి, 
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ఆ. నక్క యురులలోనం జిక్కు_కొన్న వితానం 
గోరి మనము చేసికొన్న వనికిం 

జేగులోనిలీట విత మాయె ననగ రా 

దత్తకొంగు తొలంగినటులం జిలుక, 48 

చ, కఠి తటుమంగ వాండిగలకంటకము లని మేన గాడంగా 

సరి వడం బోవం బాము గని జాలిని మధస్ధమనీమ నెల్క. వే 
కొతీకెడు'వేరు పట్టి చులుకుల్ తగం గందురుటీంగ లెల్లెడం 

గలఅలువలోం బేనెం లోల జనుకామినితో సరి యెతిం సమూ 

జే, నీన్ర న. రా నీవు కొదవ 
వట్టి వల్లార్చి దేవకి పట్టి నిటకుం 
దోడుకొని వత్తు వనుచు నీ తోడుచిలుక 

నెమ్మి కన నె నెమ్మనమ్తున నమ్మి యుంటి, 50 

జే, దాని వెలి చేసీ కౌరి నె ట్లైనం గాని 

తోడి కెచ్చునుపాయంబు దోంచ లేదొ 
తోంచ కాడితి నీకేల తోంచ నిచ్చు 
ముందువడ నాదుతలవ్రా(త ముద్దుచిలు, ర్ 

వ, అనిన విని చె ట్రలికి చిలుక యక్కి_లికించితవతీతిలకంబుం 

దిలకించీ యీబాల యింతబేల యగునే యని చబెట్టునిట్టూ రు 

నిగుడించి యి ట్ర్లనియ్ె, ర్లై 

స చిక్క_నికౌంగిళ్ళం జిక్కి. మై మజచుచు 

రొమ్లు తొమున 3 నాని రోజుకొనుచు 

నొ క్కరకమోని యొక్కరు మార్చుచుం 

గలగల్బుమణితము ల్పలుకుకొనుచు 
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నెదురుయ్యులలనెక్కి యెొలనాగయును దాను 

జిగినోటిముడుపులు చేకొనుచును 
సభ లీను చెక్కుల నెలవంక లీనలాం 

దిలకము ల్కొనగోళ్ళ దిద్దుకొనుచు 
తే, నచట వేనసీనతెర వేసీ నట్టులుండ" 

సరిగ చారీతిబంథము ల్పలుపుకొను చం 

జెలంగు వనమాలి చేరితి నీగ్గుమాలి 

వరుస నెటు తోడి కెత్తు నో వన్నె లాడి, ర్ప్ 

క, తల కెక్కి_నవలప్రన హరి 

యలయిళ దాసానుదాసు? డై మెలంగంగాం 

గలవె యిశ నేటియాసలు 2 

కలి పోనిన వెనుక నుట్టి కనుంగొనుమాడ్మి_న్, ర్శ్తీ 

వ, అనిన విని మనస్సున బట్టరాని కినుక పొడమినంత, ర్ర్ 

చ, అద రెడుమోవి తొ ట్రుపడుయానముం గుచ్చెల జాటు 

వై(టయుక జెడరినముంగురుల్ మిగుల జింతిలుచి త్రము 

వాడుమోము లోంబొదలెడివాంఛ గద్దదిక మోడ్చ్పుక 

నుంగవ మణ మారుచ్వేచెదరుచు లేచి యామెలంత 

'వెన్నునివై. దగుమచ్చరంబునన్ క్ష 56 

నీ, జడ వేగ వదలించి ముడిఫూలు విదలించి 
యలజడి. గీల్లంటు నందగించి 

కలనొమ్లు 'లెడలించి వలయము ల్పిట్లించి 

నుదుట. గస్తురిబొట్టు కదియ నుంచి 

కాటుక సమయించి కలపము _ల్లెమలించి 

సరసవానెనకట్టు సంఘటించి 
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దుగచై క తొలగించి జిగచల్ను నటు డించి 

వూానీనచి= సమ్మత్ ధరించి 

తే, వెతలమితి మాజీ వేసారి విధిని దూజీ 

వ రాపొలంతిదారి, ద్ 

చ పారలును నోటు కాడు 'వెళం బొందును హో యను జింత 

నొందు న్మివ్నెజువడు జాడు లోంగుములు వెజ్లేగం శ్రేలు 
విశాలి: జంచు బల్,సొకుగును సొమ్తనసీల్లు మదిం బొక్కు... 

నికాకన్రు మాద దూణున్మాతరుణిని గేరు మారుకొనుతకా 
హరి దూజును బెట్టు మూర్చిలున్. ర్ం 

చ, ఉలుకును వెచ్చ నూప్పుం గడు నుస్సు రనుం దల యాూంచు 

లేచు లోంగలగయబడు౯ డిగుల్పడును గానిపను _ల్ఞల 

పోయు వేసకుంగలవల మందు: గన్హను వికావిక నవ్వు 

భయంబుం జెందుం గృన్హాలంకుల నీరు నించు మదిం గొంకుం 

దలంకు వడంకు నెంతయున్ , 59 

ఉ. రా యను వింత పుట్టినది రాయను జూతువు గాని వేడ్క_ లే 
రా యను మేలువార్తవినురాయను నావల పింత చేసినా 

రాయను నిన్ను దూజ నగరా యను నంతియె కాదు కాని 

ప్కోరాయను డానిపొండె కనరాయను హో యదు శేఖరా 

యనున్, 60 

నీ, ఏయడ నాజొమ్ముః ఇాయనివీణనే 

పాటలాధర గోట మోటునొకొ_ 



త ృతయాశాగసము 105 
టి లా 

నామాట మోరక నలు వొందుకీరమే 

నెలంతముం జేతివై నిలుచునొక్కా 

క్పుబమి నాకనుపన్న మెలంగు నేణాష్లు బే 

నలినాశీ యాజ్ఞ చి నడుతురొకొ. 

జాముగంబున కొడి మూజునదమే 
: ద ది 

సుందరిరత్నంబు వవ ౩ దువ 

* తూయగయుటుయలిల నెవషకె తూగునాతొ.. 
La ర 

-వళునాముల నెన్న లె వెట్టునొకొ_ 
స్త శూ క్ర 

్ఞూాూందు గా కౌరి నెవ్షతె పాందునొకొ.. 

క్ల రా అంగ నా శ సెవీియ దిటునూా:౭ద: రాగము ల్నీలువ రాదు, 61 

శ, 

ఉ, అందజీటీొమురా ళ్లుడిగా నందజీనెమడి చల్ల నయెహ్టి న 
డందటీ నె-మొగంబులును పోసములం జెలు వొంచె నౌరగో 

విందుడు దానిం వాడ్ నను వింత యొనర్చినయంత నక్కటా 

కందక కంద నేమి కలకాలము నాదువునంబుమూ త్రృమున్, 

సెం హరిని బానీననన్ను 6 బరిహోస మొనరించు 
మూవానాంగులనోరు మూనీనటుల 

వానాంటం గృశియించుననుంజూచి కనుగీటు 
ఫువ్వుబోణులకన్ను పాడిచినటులం 

గడువిన్ననగు నన్ను. గని సంతసం బందు 

మెలతేలశొమ్లులు మెట్టినటుల 

నెంచి నన్నింక త్రుళ్ళు నంచని తల లూ౭చు 

ముద్దుగువులతలల్ మొట్టినటుల 

'లే, యదువిభుని జేరి సామి రమ్హనుచుం జీరి 
గెలివి యొనగార్చి నిండుశాంగిటను జేర్చి 



106 రాధి కాసాంత్య్వనము 

మురివెమునం దొట్టి చిక్కనిముద్దు వెట్ట 

మేబిమిని గనూడం గలదె యీోామేనితోడ జ 683 

క అని మిగుల వగలం బొగులుచు? 

నవలుకుల కొద్ది కణుచుం దగురాచిలుక ౯ 

గనుగొని వనరుచు రాఖథా 

వనజేతణ పలికె వలపు వడ్డికిం బొజన్. 64 

ము చిలుకా యెవ్య లె చేనిచోడ లిడిడాచేతం గడం దోయునో 

బవీమి౯ా రాధికదూతి గావె యని కోషావేశతం జూచునో 

నబి యాశంటికి ఖండచశక్కెరలఖాణం బుంచునో యుంచదో 

కలలోనంతకుం దాళ లే వకట నీగారాబ మెట్లున్న దో. 65 

సీ వసొంకవామోద యింక రాపు చేయునో 

వరాడం జాలక రాజశుకమ లార 

అంబుచాలక యేది యలజళ్ళం చెట్టునో 

నై రింప లేక వాంసంబులార 

శరడిందుముఖి యేది విరసంబు చేయునో 

నెమ్మి నెమ్మది మాని నెములార 

మించుబోణేయెవ ర్తు రు మిటుమిట్లు గా ల్చ్బునో 

వైరంబు మాటి నోర్యంకలార 

తే, లేజరిల్లునిళాండజ రాజయాన 
కాల రాచును మిము నెల్ల నేల బెట్ట 

మిగుల మునురీతి నావెన్మ_ నెగిక వడం 

వలదు మను. డింక సన్హార్హవ. రు లగుచు, 66 

తే, కలరవములార rs నొక్క_కలిక మిమ్ము 

దప్పు లెంచక యాశకలిదప్పు లెతింగి 
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సనిగ లులవలు నువ్వులు సన్న బియ్యు 

మునిచి వెంచున్ొ ఢాంచదోకనరు చే మి 

వ, అని నెచ్చెలులం జూచి యిట్లనియె, 

నీ వారిమభ §$ యెవ్యో తే క రికోంతం చెట్టునో 

యదలించి మ ల్తేభయానలాన 
కనకాంగి యెవ వ్వళలె కడుం గాంకం జూవునో 

విడివడి సమచాళివేణులార 

శుకవాణి యవ్వ తె వికటించి పలుకునో 
మొగ మెట్ల: జేసి యో ముగుదలార 

ఆపస్టాన $ మొవ్వ లే యజనగొజుల్ నించునో 

వతపాతమునం బ చాతులార 

"లే, యింక నేకలకంఠి కా నెగిరి వకునె 

పగను మోమోం6దః బల్జవ పాణులార 

విరు కల నైన ననుం వానీ పో రటంచు 
నమ్మి యుండితి నివివలు క వులార, 

కే, ఒక్క_పాటు నెలుంగక యున్న మోకు 
నకట నన్నుండి యోోావెత లంద వలసే 

నినుముతోం గూడ నగ్ని హో శ్రునకుం చెట్లు 

తగులునంచనుకతగాను తరుణులార, 

సీ ఈమేను దొరంగిన నిశ జీవునకు వేజె 
వరతేను వబ్బ దక్ భ్రమను గాదు 

వద్దాతుం డీవట్టి పడకిల్లు ౫స్టోని 

వరితాప మందు న న సృగిమను గాదు 

107- 

67 

63 

69. 
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వరాధథ పోయెగలా యని యిళౌకలకంతి 

వగ లందునో యను భ్రమను గాదు 
చుట్టువారుక బెట్టు చుట్టంపుపో బోంధ్లు 

బలవింతురో sees ౩ భ్రమ కును గాదు 

న్ 

క వుంచి యేవీకన పో దింపు విరూచే 

పా క్ నా 

వెసులు చెందక రనుచు నె నిన్ని నాళ్లు 

నిలువ: ననాడనిప్రాణముల్ . నిలుఫుకొంటి 

నాక నిలువ రాదు దయంయుంచు డింతులార, 

న ఆని విలవించుచుందుస నముయంబున, 

కిరుసుయురీ లంచు దూన్ కినినసీ వి కానక 

వకుల జంటం చెముట పొడ ను:ంగం 

స మెన్, రురవుణియెదను జారి చ తుమ్మ గ్ర i 

క్క తను వెల్ల జల్లు మనలా 

sas he మిగుల నడుమను వడంకం 

జను లదరం గురులు వదలం 

గనుడదమ్ములు మోడి శాలెం ాకుని మూార్భన్ . 

క్ష ఆ త్తరి ది త్తరు లెల్లను 

జ్నిత్తేములు తల్లడిల్లం జి త్పిజుచివ్చరుం 

గత్తులవై వ్రాలినయ 

మృ త్తచకోరాటీం జూచి మమత దలిర్చన్, 

కలకంరినిట్టూర్చు గాడ్పులు నిగిడిన 
వర్ఫీమతల్లిక లెల్ల సొరిగా 

య 

73 
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మదవతివై సోకు మారుత మొలనీన 

శుకపికనికరము ల్బోలి వ్రాలి 

నలివేణి యొరగిన తలిరుటాకుల నెజ్జ 

నీరసం బె బూడి డారిం గాంచె 

దరుణిగుబ్బల నున్న తారహారంబులు 

సొబ గాల్లం జెడి చిట్లి సున్న మయ్యె! 

స దము లిడం బోవం గలువమొ _త్తము లయొస్టి 

విసము లమయొ్యును జేక్చిన బిసము లన్ని 
మల్లె లయెక్థను విరిబొండు మలై లుంచ 

నెందునను వీశంజెడు వినిం జెందుకాంశ. ey 

క్క వ మంద మేమి నేయుద 

మేమందునం దీర కాంక లీడిన మకటా 
'యేమందయాన నడుగుద 

మోానుందరకుచ తెజంగు లెల్ల నటంచున్ 

సీ, తావికవపుందిన్నె దనరించె నొకరంభ 
యొప్పువుప్పాడి గచ్చె నొక్క_శామ 

విరజాజు లలరించె వేజొక్క్లలతకూన 
యొముతేముల నుంచె నొక్కసరకపి 

త ఆశీ 
బిపకాండములం జేర్చి వెన నొక్క_వద్దిని 

యొగిం బబ్రవము లుంచె నొక్క_కొమ 
గ జ్ 

హీమజలంబులం జల్ల నిల నొక్క_క శిరఖ 
అయి శా 

శందొగ లడె నొక్క కృవ్హ వణ 

తే, తక్కు నెచ్చెలు లట్లనే తలిరువిల్తు 

థాటే కోరళనిరాభావ భూటి కప్పుడు 

a ~~} 
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తమతముకు నొద్ది కైనసా ధనము లొసంి 

సారెంబేనీరి ౩ కై క్యోవ ఇచారవిధులు, 78 

'ఉ. కోమలినీ బ్బెపున్వలుద గుబ్బల జొబ్బిలునొప్పుక పృమా 
శామునికాశక సోంకి యది గవ్వున మండ: చొడంగా మన్న థ 

స్వామికి నేం డిదే చమురు వ_జ్టియు లేనినివాళిజోతు లో 
సామజయానలార యని చానలు చేతులు పట్టి పల్క_ంగన్ 

తే, సకియ లిటు సల్పు తై తోర్టప బార విధులు 

చెలియ కవి నిమ్మ కెరువు వే సీనవితానం 
గాక మితి మించంగా నది గాంచి మధుర 

వాణి యనుణాన మన్న థ సామి నెంచి, £0 

'సీ రతిమనఃకాంతాయ రాజీవకుంతాయ 
మలయానిలరథాయ మన్మ భాయ 

సత్మీ_రవాహోయ జగదేక మోహోయ 
మ_త్తళూర్చవథాయ మన్మథాయ 

పద్దాకుమా రాయ బాలి కాఛారాయ 

మహానీయవిబుథాయ మన్న ఛాయ 

మాధవప్రభవాయ మాధవసచివాయ 
షూనితాత తేకణాయ మన న్మథాయ 

తే, మంజువార్శ కణబోథాయ మన నృథాయ 

మధుప దాకా మేన న ఛాయ 

మహితళ ఫంగారసదనాయ మున న్మథణాయ 

మనసీజాయ తుభ నం నవోమన నృథాయ, 51 

క, నగధరుం డౌప్పటివ లెం జెలి 

తగు లొందిన నిన్నె యిష్ట్రెనమ వంచుకా 
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దగం గొలుచుం బాష మావద 

ఖగవాపాన గోపతనయ కవములాదరణా, ద్ర 
కే, అనుచు నించి వందనం బాచరించి 

మృగమదముచేత "గదంగిరేకుపై (డ 

దీయయం త ంబు శ్రానీ రాధికను డాసీ 

యాతుణమె దిట్టముగం శాల రత్స గట్టి, 

క, వి యునామములపలుకులు 
లో ర 
వి య మందం నాలకించి వెంపు దలికృ౯ 

నయనములు చెజచి సరసిజ 

నయనుని నటం గాన కడలి నాటిన ప్రే మున్, 84 

శా, ఆకాంతామణ్ యంగజానలము లోకాతీత మై పర్వ నా 

లోకాఖీలదృగ (శ్రువక్షము షా లం ౦ గవ్చుంగా 

శోకోద్రే కముచేజైదంగు మొగము న్ న్చోకించి తా నేడ్చె న 
స్తోకోన్మ _త్హమయూర గాజవిలసత్సువ్య క్ర్షరావంబునన్, రక్ 

క, వనజూతవదన లది గని 

వనితామణ చుట్టు ముట్టి వగవకు మవూ 

వనమాలి గూడె దిదినో 

వినుమా దతీణపుగాళి విశదం బయొలిన్ , 86 

సీ అలజక్కువల వెక్కువలం ద్రొక్కుబలునిక్కు 

గలగుబ్బ పాలిండ్లు గలలానమ 

బిగి జెందుతో గవిందుతగు లొందువగ లందు 

వదనారవిందంబు వాడెనమ్ము 

నునుగలగలను ఇొల్వంగనునిల్వుం డనుచెల 

మరుకన్ను లను దెల్వి దొర (నమ 
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వరువంపుమరువంపు మురువంప్పగరిముంప్రు 

చిన్నారి నెష్టును చిక్కన = 

జే, చొక్క మగు చెక్కు.టద్దము లు) / కనము 

తావి చెంగానిమోవిడా ల్లా రెనమ్మ 

యేల యియశకజాలి వనమాలి నేలి దా 

కొనెదూ వినవము శుభము చేకొనెదవమ్తు, వ్త్ర7 

ఆనిన విని రాధికామణి యిట్లనీయె, gg 

సీ తనివార వారిమోము గన లేనికన్ను లు 
కలగిన నేమాయె: గాంతలార 

చెలువునికెంగింట "మెలగనిచేవాంబు 

చిక్కిన నేమాయొం జెలియలార 
గోపాలక స్వామి గ్రొలనిశెమ్రోవి 

స్రుక్కిన నేమాయె సుదతులార 
యె'మ్మెకానియురమ్మ గ్రువునీపాలిండ్లు 

కవులిన నమా కషతుతార 

తే, యటేంగి మెటుగక పలిశెద రింకె కాని 
యెడ విడనిబాళి రతికేళి నెలమి నేలి 
నట్టినాబివు నెడంబాని నట్టి వెనుక 
జీవనం "బేల తను వేల జీవ మేల, 39 

ఆ, మానినులార మార లనుమానము మానుకు నమ్మవద్దునకా 

గానివనుల్ మదిం దలంచి గానీల నేటికి నేటి కీయుడల్ 
నూనళ్ రాన్ని కావా తిడి సొంపు వహించెదం  బతేముం 
చుండ్కీప్రాణము ప్రాణనాయకుని వాని తరించునె మెంత 
నిల్సినన్, ah 
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ఉ. ఈయొడం గాయమున్నిడిచి యేగొదనంచు విచార మొందలే 
దాయదుసార్యభె" మునికి నాముర వైరికిం గానికానిమై (దడా 

పోయినం బోవ కున్న నిల బుణస్ట్ర మొ పావమెొు గు డ్రికన్ను 

మూయక విచ్చిన నృజచి మూనీన నేమి తలంచి చూడంగన్ , 

క, ఐతే యింకొక నెంజిలి 

యాతరుణీస్త రునిమోము నవలోకింవం 
శాతకురా పల నడా 

యోోాతేటీ ననుం గూర్చి వగవ నేటికి మాకున్, 9a 

క, అని పలుకువనితం గనుగొని 

కనకాంగులు కనుల నశు కణములు దొరంగకా 

వనరయగ నేటికి నేంటికి 

వనజాముండు వచ్చు'వేళ వచ్చె నటంచున్ , 98 

సీ హరియదె వేంచేనె వరరథాంగస్ఫూ ర్తి 
యను వంద వీషీంచు మనియ నొక శె 

కమలాప్తుః డచె యూమెొగం బయెొస్టం బద్దినీ 

హోసముల్ చెలెైేగెననియ నొక 

గోవర్చనుండు తమఃక్రూర పభల్ జాణ 
నల్ల దె పొడ సూవె ననియె నొక తే 

యచె లోకబాంధవుం డరుదెంచెంగుముదాళు 
లణంగి తల ల్యంవ ననియు నొకతె 

లే, క రుణ-విన్నుండు నీమోందలన్ను జజ చె 

నదిగొదిశ లెల్ల చెలివాందెననియె నొక తె 
వచ్చెనాచాయవగ కాండువగవంబోకు 

మతనుభయ మేమిచేయునంచనియె నొక తె, 94. 
రాధికా=రి 
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క, ఈరీతి వారివలుకులు 

సారెకు వీనులను సోక సతి వమురుకాంకల్ 

దిరంగ వెలందులకడనా 

శారిం గోరుచు నటుండె సమ్మతమతియై, 95 

కే, అంత నచ్చట నష్టనావారిాయునిసఖుని( 
జేరి రాదిక వంచినచిలుక యలుకం 

జెప్పకయె పోయె నని చెప్పం జి త్తగించి 

వనజనాభుండు మనము దిగ్గనంగ లేచి. 06 

నీ, రాజాస్వగీలించురవలపావలు మాని 
ధవళాతీ యిచ్చుకె దండ మాని 

పడతులు డెచ్చినబారిపల్ల కి మాని 

సుమగంధు వీడు చామరములు మాని 

కాంచనాంగులు పట్టుకరదీవికలు మాని 

నుకవాణు లనుపాచ్చరికలు మాని 

భామామణు లొసంగు బాగములును మాని 

వనితలు వినరుషావడలు మాని 

తే, జాలుశిఖవీడ నరవిరిసకులు వాడ 
బెట్టువగతోడ వాదయంబు కొట్టు కాడ 
విరహా మొనంగూా క ముత్య్యాలవేరులూడం 

జనియె న్నావ్యోడశ ఎ్ర్రంగారవనముజాడ, 97 

వ, ఇట్లు చని, 08 

క మైత్రరథనందనాధిక 

చి త్ మనోవాద ఫ్ట్ మైనశ్ళంగారవనికా 
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మిత్రులతో రాశాకుభ, 
గా త్రిన్మదిం దలంచి గరుడగమనుండు వల్కెన్, 99 

నీ ఎలనాగ నావెంత శెంతెత వచియించి 

తనముద్దుచిలుకను బనిచె నొక్కా 

వచ్చి యిచ్చట నాదువ_ర్తమానము చూచి 

పోయినశుక మేమి బొళ్లె నొక్కొ 

యేణాశీ యది విని యీనినవులింబో లెం 
బదరి భగ్తున మండివడియె నొక్కొ 

యది యొక క్క_నెపముగా నతివలు వగ చాటి 

మించంగా నేమి బోధించి రొప్కొ 

కే, తోయజానన మది కేమి దోంచె నొక్కొ. 
చెవమేగతిం జేయంగం దలంచె నొక్కొ. 

కాల శని యుండెనో జవరాలి: బాసీ 
యేల వచ్చితి నాబుద్ధి కాలి పోను, 100 

ఆ. కామిని చిల్ము_ త పలుక నిని గుండె గభీలుమం చనకా 

మో మొకయింత చేసికొని మోవి వడంకంగ మేను వాడంగాం 

గామునికా:కలం గుమిలి కంటికి బు జై డునీరు నించి తా 

నే మని యెంచెనో మదిని నెంతతవించెనా యేమి చేసెనో, 

నీ నినుం బౌనీ నిమిషంబు నిలువం జూల నటంచుం 

గెంగింటం జేర్చుక గడియనేపు 

నీవెంట నే వత్తు నేం దాళ లేనంచు: 

వట ల పట్టుక గడియనే వభ 

ననుం బిల్వం పంతము నాయాన వ కంచు: 

గన్నీరు నించుచు గడియనే 
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చానిమాయల: జిక్కి దయ వీడకు మటంచుః 

గదిసి రొమ్మున వాలి గడియనేపు 

తే, గాల వగచుచు గద్దదకంఠి యగుభుం 
ట్రే మ మోజంగ దీవెన వీడె మిచ్చి 

పనుపంజాలక వై నంబు పనిచినట్టి 

యువిద నెడంబానీ యిం దుండు టుచితమగునె, 102 

శీ చూతునా యొకసారి శుకవాణినెమైము 

కలువరాయనిం గాంచు కలక దీర 

విందునా యొకసారి విరిబోణివలుకుల 

నలవికథగ్షిని విన్నయళుకు దీరం 

జేర్తునా యొకసారి చెలిమేనితో మేను 
వూపాన్నుువై నున్న తావ మాటి 

దొరకునా యొశసారి కేజువచన్లవ యంత? 

దమ్మి మొగ్గ ల నంటుతలంకు దీరం 

తే, గలుగునా యొక్క_సారి చక్క._నిమిటారి 
ముద్దు చెక్కిలి ప్రే ముతో మూర్కానంగ 

గొనబుక, పృవుంబలుకు మూర్కొన్నయట్ట 

కాశ దీరంగ నంతరంగము చెలంగ, 108 

చ, లలననిజాంఘ్రివద్మములలత్తుక నామునికాళ్ళ సోయా 

నిలిచి తమిం దొడలైడలు నీవియు నీవియు నాఖి నాభియుకొ 

వలనగు తొమ్లు జొమ్ము జిగివా తవ వా తెర మోము 

మోమునుంగలీయల నిండుకౌంగిటను గముక నెమిం 
| ర - 

చెలంగు కెొన్నండో , 104 



సీ, శృంగారయావనతీ, రాబ్దినడుమను 
దన రారుబంగారుతన్ని యనలోం 

దళుకుమిం చన వించుతనుచం ద రేఖలో. 

బరిఢ విల్లుకురంగవపద మనంగ 

గలదు లేదనునట్టికౌనుదివియయందుం 
బూాచినదింకునహూ వనంగ 

నలు నన హా టు బుక 

వ్రవహ్ంచువి 5లేనెవాక యనలోం 

తే, బొక్కి_ మేక లెక్క. మెత్తలం జుట్టి మాడ 
నజుం డొనర్చినమోహానయం త్ర మనంగ 
మరులు గొలివెడిదొరసాని మరునియిల్లు 

కళలు గరలంగ ముద్దాడి కలియు మెొపుడొ, 105 

చ, పయనము పోయి వచ్చెడికువారప్పముచ్చట లావలకెనుణం 

తరము నిను. గూడు వ్రడలకుం దప్పక చెప్పుము నాదు 

మ్రోల న్యాపయనము గానిసుద్ది యని వల్కు_ మటంచును 
మున వ్రాలి హోకదయ పగవారికైన నమితంబుగం గా దను 

బాన నెన్నుదున్ a 106 

మొగ మొకయింత చేసీకొని మోవి చలింపణగ మేను సోలలాా 

జిగికనులందు నీరొలుకం జి త్త్జు గవాము చెమగిల్ల నో 

రంగం దలవాకిట న్ని లెచి మ్రాన్చడి నే నిటు  దచ్చు'జేళలకా 

నొానసుగం జూచునాసుదతి we దలంచిన నోర్వళక ఫ్ట్మే. 

నీ శయనింవ నొల్లదు శయ్య్టవై నై నెనను 

హహా: నాయురంబుననెకాని 
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వనీయింవ నొల్లదు వనిడిగ దయ నైన 

ఘనవేణి నాయంకముననె కాని 

భుజియింప నొల్లదు పులిజున్ను నైనను 

చెజవ 'నాకెమావితేనె గాని 

వినగ నొల్లదు రుద్ర, వీణారవం చై నం 

గలికి నాగళరవంబులనె కాని 

తే పిలువ నొల్లదు తనతోడి చెలుల నైనం 

గన్నియలమిన్న ప్రేమతో నన్నెకాని 
యట్టిగుణరాళ్ నెడంబాని వట్టిగానీ 

పొంద జేని విభాత దు ర్భద్దిచేత, 108 

స్కీ మడుపులమార్చుల మక్కువ లొనరించి 
తమలపువమూర్పుల దయ ఘటించి 

నెమ్మాముమార్సుల నెమది సవరించి 

వా తెరమార్చుల వలపు పెంచి 

జిగితొొడమార్చుల సొగ నెంత తనరించి 

కౌంగిలిమార్పుల గమన ముంచి 
తగుతలమార్చులం దమకంబు పుట్టించి 

వ (వ్రక్కమౌార్పులచేత శ్రమ ఘటించి 

తే, పుటః నించి వెంటనే బుజ్జగించి 

కళలు గరంగించి మనసార గారవీంచి' 

రతుల సొక్కి_ంచి నన్నే లురమణి నెంచి 

జాలిగొని చాల నీవేళ తాళంజాల. 109 

చ, కులుకుచుం గల్లమై నిలిచి గుబ్బ లకాడంగ గొప్పు వీడంగాం 

దిలకము జూటు "రెప్పలర తేల నూర్ప్చులుమోజ మారునిల్ 
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జిలజిల మంచు జెమగిలం జెక్కు_ల జెమ్మటలూర హోయింగాం 

దలవడిచేయు పుంరతిని థాష్టనము చెనెద నెప్పుడు స్మదిన్, 

చ,వడంఆడునుకాదొడల్ వదలు పావడ వా తెర కాటు చెమ్సటల్ 

సడలినవెన్నెరుల్ కరంగి జాతీనణాదిక చిట్లుగంధము౯ 
చెడిడపుటూర్చులు౯ కులుకు వెన్చనుగుబ్బల వచ్చిగోరులుం 
దడబడుయానముక౯ా వలపుతందరయుం దగమారుసాదనకా 

బడి సుఖద వం చబొలుక. చి, క్క_నునిల్బు చెలిం దలంచెదన్ * 

నీ, జంకించుచు నవల్చి సామి ర మని పిల్చి 
యెదురానుకొని నిల్చు నుదుటుంచనము 

జిగిగుబ్బలను గుమి బిగికౌంగి౮ను గమి 
ను గాడి 

మనసారం దను వమ్ము మంచితనము 
ఒడిగట్టు సడలించి తొడతో "డం గదియించి 

'బెట్టుగాం దమి నించు దిట్టతనము 
జిలుంగుతిట్లులు దిట్లి యలిగి చెక్కిలినొట్లి 

య రు డు 

వలప్రముదులు వెట్లు నొలప్రందనము 
0 వ 

తే, మక్కి మ్రైొక్కించుకొనునట్టి చక్కందనము 
పొగడి పాగడించుకొనునట్టి ప్రోడతనము 
దక్కి దక్కించుకొనునట్టిదంటతేనము 

దానికే కాక కలదె యేచాన నైన, 112 

ఉ. ఎందణటిజూడ నీవణజకు నెందణితోడుత ముచ్చటాడ నే 

నెందణి కేళి గూడి సుఖ మెంతయుం జెందను? దానియల్ల చో 

టందము పొందుచందమును నందున జిందుసుఖ ద్ర వంబు నే 

చందనగంధియందుం గన సారెం దలంచిన దానికే తగన్, 
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చ 

బై 

ఇాంలయలు కాజీ నేం గలియ మోడ్చినకన్ను లు విచ్చి చూచి 

బొమ్మలు ముడి వెట్టి జంకెనయు మందవుకోవము మోము 
దము నిం, పలక నదల్చి "యోరి యద మా దయ మాలీ విధాత 

మున్ను న్యాతేల నిటు వ్రానె సద్దు మని తద్దయు మాన్పడు 

పలుమరుః నాడి నేదుకుసుపై సరము బ్రనువించు వేళం గ 
న్తలువలు విచ్చి చూచి యర న్నిడి ముద్దులు గుల్మ. నవి 

మేల్,భభి యవునయ్య యేలి తిది బా గడె వో విడ కంచు 

మెచ్చి నక్కా బొలువుగ దృష్టి దీనీకొనుముద్దియముద్దు దలంవ 
శక్ర రమే, 115 

కులుకు మెటుంగుగబ్బి చనుగుబ్బలు వెన్నున నాని యాత 
భ్మూనిలయము తుంటి నంట దొడనిగ్తులు దిక్కు_లం బర 
ఖల. గాలికి చిటుక్కు.మంచు జిగిగోటికొనం దల 

గృుక్కి_ సొ _ స్ట; నెన్న మరు లగ్షల మయ్యె 
సొకేమి వవ్వ్చుదు 116 

ఆలమి కొంగిటం Missa జొచ్చి 

కానెలోం జెయువేయుకౌశలంబు 

నుబికి పెందొడ లె_త్తియొడలు యుమ్మన వాత్తి 
పితవాప్ప నెదురొత్తులిచ్చు వై సు 

తళుకు లేం గనం దగ్గి తమి యుప్పతిల నొగ్ది 
"భేనుకబంధంబు నానుజూతి 

చివచివం బై నెక్కి రవళి హాచ్చం నిక్కి 

" ప్రుంభాన మొనరింవం బూనుసొగసు 



శే, 

తృతీయాశా రసము 

తరువు జుట్టినలతకావ హాకున్ర మూజీ 

తనువు తనువువం చెనంగొన ననువు చేరి 

వలవుతో నాగబంధంబు సలువుడారి 

దానికే కాని మణీ చేనికెనం గలడె, 

121 

H7 

చ, పొలంతులం గూడనో కతులపోహణం జూడనొ మెల్మ్ 

నేయనోోయలి గాడ బాయనో విరహ మందశనొ కుందనొ 
తెల్యిం జెందనోయిల తొలి నీవిరాళియును నీవెత లీమితి 
లేనిబాళి నేంగలను నెబుంగ నేం డివిగొ కంటి నయోూ! 

తే, 

న్స్ 

తొగకంటికోసమ. 

మునువు నిద్దుర లే దయ్యొ ముదిత నెనసీ 
వెనుక నిద్దుర లే దయ్యె వెలందిం బాసీ 
యేమి చెప్పుదు మన్మథస్వామిమాయ 
ముంచకయె ముంచె నొంచకయొంచె నౌర, 

సొగసులపుట్టిల్లు సొక్కు_మందులదీవి 

'రాజసమ్థులకొంకి రానుచిలుక 

నెరవన్నె బంగారువిరవాదివిరితీగా, 

కుసుమా స్తుచే ఢక్క... కుల్కుులగని 

మరుని కాన్త్రపుండీక గురువువీళము పులి 
గడిగినము త్రేంబు కమలషాణి 

మదనసమోాహానమార్లణ మక్క_ల్కి.. 
జ ద 
మరులుకొల్పుట కిము మంచిసొము 

at శ్ 

కే, తత సుగుణవేటి దివ ఫ్రసౌందర ఫ్రవాటి 

ననితలకు మేటి మాధురువచన థాటి 

118 

119 
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భావజానిఘోటి ముద్దురాఛావధూటి 

గాన మిల నేటి వజలోన దానిసాటి, 120 

ఉ, మారునికేళిలో: జెజంగు మానె నటంచును మాటు శే నే 

సాచెకుం బోకు నిల్వుమని జాటుపయంటచెజంగు వట్టిన౯ 

మోాణీననీగ్గు నారజను మించినదరాపులు చిన్ని నవ్వు ఆ ల 

వాగ్షరిగ6 గుల్కి కల్కి తల వంచిన దొక్క_టి కోటి సేయడే, 

ఉ. కన్నులం చెక్కుల న్సెడను గర్భయుగమ్లునం గాముగీమునం 
జన్నుల వీడె మెన్వరిది చక్కె_రబొమ్త విచి త్రమం చనా 

జిన్ని శిరంబు వంచి నునునిగ్లు ముదం బరనవ్వు మోూజం చా 

దిన్న మోముంజూచి నగిత్రిప్పి మ తవ్యురి దన్న దెన్నెదన్, 

సీ, కాంచన కాంచి కాఘనజఘన వృ భల్ 
ఊహాచ్చంగా నెదురొత్తు లిచ్చి యిచ్చి 

రతనాలకుతికంటు రంగు లీనగ మితి 
పారావతథధ్షును ల్పలికి వలికి 

వ. ముద్దుగుల్కలంటజేరి 

సపరి కెపావి యొసంగి యొసంగి 

న త్ దొందలణ6 జెలంగి 

మ స 
తే, సగము మొగిచినకనుగవసగమునగవ్రు 

సగముసగమగు పలుకులు సగముమణవు 

శెలివి సగమును దగ రతిం గలిసీ యలసీ 

లోలలోచన నాయెద (వాలు జువుడా. 128 

చ నీదు రిక జాలు లె మనిన నే శయనింపంగం గలి యల్క_చేం 

బదరుచు లేచి యవ్వలను భై 6టచెజుంగిడి పవ్వళింప “సేం 
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బదముల వ్రాలం దన్నెనట బల్మిని నేం గలియంగ శయ్య వై 
వదలినకీలుబొమ్తవ లె వాలిన వప్పటి దిష్పుడై తగన్, 124 

స్తీ, ముద్దు వెట్టగవద్దు శ యెంగిలటన్న 
"మొనని చెక్కిలి గొట్టి మోవినొక్కుు 

సుద్దిగా నున్నాను సుదతి! ముట్టకు మన్న 

గబ్బిగుబ్బలం (గ్ర గుమి కా౭గలించు 

నబల! వెం బడకుం మరద గా దన్న చక 

గదిసి వ పట్టి కిమీ తట్టు 

వ్ర తము నేంటికిం బక బక న తిన! పండకు మన్న 

చై కొని శైట్టో కువక మించు 
Uy 

తే, మేలు గని నిమెచ్చు వాఠె5 గొలనిచ్చు 

ముద్దు గొనవచ్చు సుద్దుల. బ్రొడ్దువుచ్చు 

రమ్య మగుగచ్చు లిడి పునారతులెహాచ్చు 
నట్టి చెలిపొందు గాంచశేనెట్టు లుందు, 125 

నీ అంగ జజ్వర తావ మాజదు సఖిముఖ 

వూర చం, ద్రోదయంబుననె కాని 
నుదనవిడాహాంబు మావదు ననబోణి 

మోవిపంచామృతంబుననె కాని 

స్మ రదోష మాజుదు సతిసుగంధవనంత 

కుసుమాకరంబు _(గకొనినం గాని 

మన్న థ కార్శదంబు మానదు జవరాలి 

నిీటల రాజమృగాంక నియతిం గాని 

లే, తలయ వలరాచభూతంబు దలంగి పోదు 

ఫఘనఘనక చాక చాంజనంబుననె కాని 
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యెట్లు చేగింతు నేరీతినేసహింతు 

'నెవ్వరిని బంతుంగాంతపొాం చెవుడు గాంతు, 126 

చ, మదనునికేళిచే నెననీ మంచము డిగ్రి విలోలగాత్రి యై 

వదరలం జూచి నేం గరము పట్టి ప్రునారతి కెచ్చరించినకా 

వదలిననీవితో శిరము వంచి నిరాదరహోన 'మొవ్పంగా (దన్, 
మదనునియిల్ తళుక్కు మన మక్కుువం బె కొనుక న్నెనెన్నె 

Ey ఆయి వచ్చె నటంచుం దొయ్యిలు లెటీంగింపం 

బదరి దిగ్గున 'చేచియెదురుకొనును 

చెలిమి న న్ని సుమంతనేను భూడక యున్న 

నావం దావినబోక నటవటిల్లు 
నెడ నేది విన్ననా నుడి యెలుంగో యంచు 

నెటీబొమ నిక్క. మైమజుచి వినును 

పౌరుషరతి నేవి బడలితివో యని 

వలి వెచెంగావిపావడను విసరు 

తే, చేను సంతోషమున నున్న నెంతొ చెలంగు 
నింతనే విన్ననై యున్న వంత(జెందు 

నట్టి ప్రియురాలి నెడంబాసినట్టితనకుం 
జిన్నె లివి గావు ముందరనున్న వింక, 128 

నీ చుక్క.లగమి కాడు సూరుష్ధిండై యుండునా 

శాలిమోముతో మోముంజేర్చియున్న 
విరులసరమ్థులు శరములె యుండునా 

మెలంతక౯ాసన్నల మెలంగుచున్న6 

జిలుక లపలుకులు ములుకులై యుండునా 

విరిబోణినూటలు వినుచు నున్న. 
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జిగురాకుతల్పనుల్ చిచ్చు లై యుండునా 

చేడియవద'నేవ నేయుచున్న 

తే, మలయమారుత మెం టైననుంట లౌనె 
బిసరుహోతికి సురటిచే విససుచున్న 
మదిమదిని నేసే కొనినట్టికొదవ లనక 

సారె కీచేళం బరులను దూజునేల. 

వీ, కుచకుంభములమోాయద గోరంకుశం ఖాని 

కజకుక అుక్కున నజికి పట్టి 

కముపుప్పాడిలోన దుమ్హరం జాడించి 

చలువ గొజ్ఞంగినీటం జల్లు కొలిపి 

మచ్చికమాటల మెచ్చుచు లాలించి 

నననెజ్జ సజ్ఞారమునను జేర్చి 

మరులుకొ ల్పెడిసంకుమద తే ల మెనయించి 

తాంబూల మనుకబళంబు మేసి 

తే, చివచివగ నెక్కి మర్తముల్ దవుల నొక్కి 
దురుసువై సరముల నెంతో" దరముం జూపి 

నెయ్య మలశకార మబ్బుద ట్ర ము కున్న 

మనసున హుషారు చెంద దా మకునిదంతి, 1830 

ఉ. ఎవ్వరికూటము 'ల్చెటీచి యెవరి ము న్నెడయాపినామొ నేం 
డివ్షగ రవ్వ లంది యిఫు డిడ్డజు మిజ్దణు మై విదేశత | 
న్నావ్షక నొచ్చి మోహ మనునూత మునింగి సుఖంబు లక 

పహోజవ్వున మెల్లంో గడపి చా నట నే నిట దల్లడిల్లంోన్ = 

స హృదయెశ నిను: బాసీ యేం దాళంజూలనా 

జాములో వత్తువో జూగు లేక 

(ne RD ge 
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జీవి తేశర పోయి నీవిందురా మణి 

జాములు రెండౌనొ నైచ "లేను 

(ప్రాణనాయక బదు ల్పలుక వ బేలఠా 

జాములు మూ.డానొ సాగి రాను 

నామనోహార మళ్ళి ననుంజేరి యేులంగా 

జాములు నా ల్లన్ నహాజముగను 

"లే, అని బహుదినాలవై నాన కాడి గద్ద 
దస్వరంబున నెదం చేరి తాను బనువ 

రాలు కన్నీటియేఅుల లీలడాంటి 

వచ్చినప్వుడిం కేటి కీవంత లకట, 1832 

క్స్ పికిలివిట్టలదారి విగికొంగిళుబం చేరి 

వెదవ్రులు గజఅచుక పెనగి వెనంగి 

మల్ల వల్ల భులట్ల మరుసాదనలవట్లం 

గల్లములకు వచ్చి కలిసి కలిసి 

బరు దొందుమాప్తీలకరణి నిర్వురమును 

జాబుకు పై ససములం జూవీ చాపి 

మ త్రేభములవీ(క మలయుచు నెడ మాక 
తమకముల్ గెజిపొనం దాశి తాశి 

కే, చెలం బకదారులను “హెచ్చి పలికి పలికి 
కొొదమచిలువలచలువువం గదిని కదిసీ 
సూనళరుపోర వెనుతీక చేను నారి 
చేరి గడిడేరి సరపోరి మీటు కొపుడొ, 183 

ఆ వాలుమిల నేలు చాలుంగగన్నులడాలు 

సాముసోము నోము మోమునగోము 
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మాపు రేవు తూవు దాపు మాపును జూపు 

కన్నె నెన్న నన్ను మిన్న సున్న, 184 

సీ కప్రరంపుదీవిని గళుకు చెంగావిని 
దావిచే మోవిచే బోవ నెంచి 

యెలదేంటిబారును చెలిరిక్క. సౌరును 

నారుచే గోరుచే దూటు లెంచి 

విక చాబ్దవనులను విములా ద్రి మణులను 

గనులచేం జనులచే సున మడంచి 

యద్దంవు కెక్కుల వాల రాజునిక్కులం 

'జెక్కుచే ముక్కు చే, జక్కడంచి 

తే, మురు వలరుకొమ్తు వలపులముద్దుగుమ 
కమసంపంగికొమ్త బం గారుబొమ్త 

వలచుగొజ్జంగి లెమ్ము మర్భంపు రెమ్మ 

నెపుడు గన నేర్తు నందాశ నెట్టు లోర్హ, 185 
క, నాగముల నేలుం గుచములు 

నాగంబుల నేలు నడలు నాభిబీలము ఫు 

న్నాగముల నేలు ననుచో 

నాగాశ్ర్రాయు నేలు టరుచె నాతి దలంవన్, 186 

తే, చానమోమంద మెల్ల లోచనమయంబు 
కొవ్య జీౌమంద మెల్లను గుచనుయంబు 

కలికి వెన్నంద మెల్లను గటిమయంబు 

గాన దానికి సాటి జగాన గాన, 187 

సీ జలజావీలావణ్యసరనీ గా కున్న చోం 

జనుదము మొగ్గలం దొనర నేల 
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ననబోణిశ్చుంగారవనము గాకున్న చో 
లలితోఠరుకదలిక లలర నేల 

పల్ల వాధర మోహావస్లీ గాకున్న చో 

(భ్రమరకశ్రీలచే చెం బ్రబల నేల 

వెలంది షః నథునొచే విల్లు గా కున్నచో 

తాతల వలల నేల 

తే, కలికి నెలెేేక గా కున్న 6 గళలు గులికి 
తారకావహాదస్థ యై చాల దనర నేల 

భామినీమణి నాతహలమె కాక 

యున్నం౭.దియ్యనిరుచుల మే లొంద నేల, 

క, అని వనరువనరుహాోకతుని 

గనికరమున నూంది పలికె ఘనత యొకిం తై. 
నను లేకను శ్రీదాముండు 

చను వొప్పల బావమజంది సరసము దోంపన్. 

క, ననుం గనుంగొను నను గనుంగొను 

మనుచును గోటానకోటు లంగన లుండక౯ా 

ముసిగాదు రాధను దలంచుచు 

ఘన మోహరసాబ్ధిలోనంగమలదళా తూ, 

క, మాయక్క_కన్న రాధిక 

యే యొక్కు వ యైనచాన యొజిగింపు మదే 
యాయవమ సాయము నెన్నంగల 

బ్రాయంబున "రాజుబంటువానీ దలంవన్, 

ఆ, వావి గాని వావీ వయసునః గడుం బెద్ద 

గుట్టు లేదు మిగుల గట్టువాయి 

138 

189 

140 

14} 
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బుద్ది గాదు మాను 'పెద్దావె దండు మం 

శెనకుం చే టనంగం వినవె కృష్ణ, 142 

ఉ, నా విని యల్క_ దొల్క_ యదునాయకు: డిట్లనె బోంట్లజాతు 
లక, భావము మర్మకక్మములుం బాఢతనంబును దారతమ్యు 

ముల్క్ కోవిదకోటిశే ెలిసికోందగు నంతియె కాని కానలకా 
గోవుల మేపువల్లజపుగొల్ల నికిం చెలియంగ శక మే, 148 

నీ తాం గన్నకూంతునై తగు నుడి వడంతిని 
బెనంగినవలువ కే ఘనత దత? 

దనగురువత్ని మై తనరారకు తారను 
గదిసిన రాజు కే కొదవ వచ్చె: 

జెలియలివావి మై చెలువాందు వృ, నెంతొె 

తొడరినయినున కే దోస మొదవె 

మనుమరా లై నగంగను గూడి వెలనీన 

మున్నీ టిరాయం జే వన్నె దొరలా 
తే, నెనసీ మజదం డ్ర, మరుశేళి నెననీనట్టి 

వాస్ట్రసునంతటిముని "కేమి వానీ తె 
వావి గా దంటి వౌ రొఠ వార లెల్ల 

నీవు నేర్చిననీతులు నేర' రేమె, 144 
తే, హరికి భూకాంత దా వావి నత్త గాదొ 

ఆల ప్రురారికి గంగ మేనత్త గాదొ 

హరిహయున కవాల్యాసతి యత్తగాదొ 

వా రెటుంగరొ నీపాటివారుకారొ, 145 

కే, రాముకంకును జానకీ రాను పెద్ద 

కాంతుకంకును రేవతీ కాంత పెద్ద 
రాధికా 9 
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రమణుకంకును గేలినీరమణి పెద్ద 

జెద్ద దంటి వీవేపిన్న వెద్దవార, 146 
తే, రామా దడి సుగుణాభిరామగాని 

నారిణా దప మరువింటినారి గాని 

కొవుగా దది సంపంగికొమ్మ గాని 

గుమ్మగాదది ముద్దులగుమ్ము గాని, 147 

నీ మగలేంటిగలులకు మగువముంగురులకు 

నేనాటిన్నే వామో మయొఅుంగ రాదు 
అలచందమామకుః జెలియ నెమ్లైమున 

"కేమి దాంపతర్థి మో యొబుంగరాదు 

కప్టరంపుతావికిం గలికి ఇమావికి 

నేయానుకూల్యమో మయొజుంగ రాదు 

బంగారుగిండ్లకుం బడంతిపాలిండ్లకు 

'నేయనుబంధమోయెఅు.గరాదు 

తే, కథుకుమగమోలు వెలివాలులనులడాలు 

కాంతిజిగిచూప్రు మరుచేతికలువతూపు 
వనితమైమించు తళతళ యనెడివించు 

నొక్కచోటనె పుట్టని దొకబ కొదవ, 148 

ఉ. గంబుర మోవి మారుతురగంబుర తియ్య నిపల్కు_ నీలనా 

గంబుర వేణి చందురుసగంబుర ఫాలతలంబు చారుపూ 

గంబుర కంఠ మంబుజయుగంబుర కన్నులు చేవమత్తనా 

నంబుర నెన్నడల్బురనగంబుర గుబ్బచనుల్ దలంవరలోన్ *, 149 

క్, తారలుచక్క_నినోరులు 

కరలు రదప జ్క పంచడారలు పలుకుల్ 
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తారలు చోొక గ్రావువీక్కలు 

తారలు జెలి "గెలుచు టరుదె తారుణ్య్రమునన్ జ్జ 

ళ్ మబ్బుమబ్బు నడచు బిబ్బోకవతి వేణి 

వింటివింటి నడచు వెలంది నడుము 

కలువ గాలువం జూచు గలకంఠి మైకావి 

మించు మించ నెంచు మెలంత మేను, 

తే, నొడలె చాలును రంభ లంవొడరి గెలువ 

నుదు3ె చాలును శశి రేఖనెముకుకొనంగ 

గోరెబాలును చారలదూణబునేయం 

జాన మెయి చాలు హామాతిశయము నెంచ, 

తే, వందుబిం బాస్థ్రచిలునవ్వు నెంచి చూడం 
జం ద కిరణవిలాసంబు సహాజ మయ్యె 

నింతినునుగొవ్వుకప్పున కెంచి మాడం 

గాల మేఘంబు సరిసాటి గాదనంగ, 

చ, చినరులు పానకంబు సుధ జీనిరసావళి జుంటి తేని యల్ 

1౪2 

153 

వగడముద్రాక లుం జెజకు పాలును బాలును బంచదారయంకొ 

మగువ మెజు౨గు మోవిగతి మన్మధదావాభకంబుదీమ్చు నే 
తగుసక లాంగ కంబులకుం దద్దయు సౌఖస్టము లీయనేవ్ననే, 

లే, తాలటునూలఅుగుణంబులు దీర చేజ్ 

తారుమారుగుణంబుల పోరు మాణు 

మాజటంచని మాటు వేమావనట్టి 

నారియారుకయా రె వెయ్యాటు లీ, 

ఉ. గిరులును గిండ్లు గిన్నెలును గృవ్హక చాకుచపాలికోడిరా 
155 

మణటియెక వేరు లేక చనె మక్కు_వ జక్కవపక్కు లుక్కు డ 
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కొ_రయికం జూవ్ బోడెడనీ కుంది యమందరసానుభావతక 

వారును దలిర్బకే కవలయాపునశే హితవొంద వాయెంగా 

వీ కుటిలత్వ నమూనారికురులప్రాపునం జేరి 

జనవరు లెన్నంగాఘనత కెక్కె_ 
గఠినత్మ మెనలేని కలికి గుబ్బల నాని 

సాచకుం నొండంతవేరుం జెంచె 

మందత్య మల వొంది మగువనెన్నడ నంది 

యనుపమవిఖ్యతి నతిశయి ల్లైం 

జంచలత్య మెసంగి చెలికన్ను ల నడంగి 

కువలయానందతం నొమరు మిగిలె 

'తే, వెసం గృళత్వము చెలికౌను దెసనుదొట్టి 
యిల ననంతయళ:స 3 రి నెననె ననినం 

జలీయ నయు్థి_త్తమాంగినిగలినీనట్టి 

పురుషు డౌరార పురుపో త్తముండు గాండె, 157 

ఉ, దానిమెటుంగుముంగురులు డానిముఖాబ్దవికాసవై ఖరుల్ 

దానివిశాలనే తములు దానియొయారప్రుమూప్రుసంవదల్ 

దానియురోజగెరవము దానిక డాని హొరంగు మేనిడాల్ 
దానిక ₹ెకలావములు చానిమృదూా కలు దానికేతగున్ .] 58 

ఊఉ చక్క_(దనాల కేమి రుచిసంవద కేమి మెటుంగు కేమి వెం 

చెక్క_దె రాతిబొమయెడ నెంతయు దానం బనేమి దానివై 
మక్కువ లెక్కుతక్కు_లును మాటలవిక్కులు సొక్కు 

క్కు ల్కేదిక్కు_న నైనంగాని కలదే కళ చేజఅంగనెంచి చూడం 
గన్, 159 
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క్క అని వనికి కలికితనమున 

వెనుదీయక చేరి పోరువెడవింటిదొరకా 

గని కినుక దొోొణుక ననియెకా 

వనజాతు(డు వాని వానిబలముల నెల్లన్, 

సీ కలువలవెలికాండ కానీర నీకాశ 
సుందరీివుణి్మోముం జూదుడాంక 

మలయమారుత మేల మలనెదు వీరాక 

సుదతియూర్పులు మేన సోశుదాయశ 

మదకీరమూా యేల వదౌరెదు నీవిక 

పద్దాతీ ననుజూచి వలుకుదాక 

నెమిలి యెందుకు వట్టిదుముకులు నీ'కేక 
తో "యగలినెరికురు బువ్వుదాశ 

శే, వీకమ నీకూ:క చెలిమాట వినెకుదాత 

నంచ నీపోక సఖినడ ల్లాంచుదాంక 

తేటి నీబోక సతిమాపు నాటుదాంక 
మార నీథాక నన్నింతి చేరుదాశ, 

తీ, ఇంతలోననె నను మోర లింత చేకి 
బారుదీరుక బలుకారుబారు నేయ 

నాన దాళచె మూమాంద నాన రేసె 

బొమ్మ గళ్చుద చక్కె_రబొమం జేర, 

క, అని కంచు గంతుబలనులం 

చన నైనంత దూజి తరి విరాళిం 
నొనుఫొరిముందు దోంచక 

చనితామణి నెన్ని నెజ్జ శాలి వితాశై, 

183 

తేరే 

162 

168 
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టా 

3, 

మాలిని, ఉసు రని తల యూంచు౯ా యోజన ల్బేసీ చూచుకా 
గసరుచుం జెలి నవ్రషకా గప్పుమోసంబు దువ్వు౯ 

విసువుచు విధి దాబు౯ వెల్టికో ర్కెల్లంగోరుకా 
నొసరచు బయ లానుకొ గుంది సరర్పంబు నూనున్, 164 

విను నెందు జిటుకు మన్నను 

గనుణొను: గను లెజ్జంచేయు. గలవర మందుకా 

గనుక గొను శిరము వంచును 

వనితా రమ్హనుచు6 జీరు వసుధం ేకున్ , 165 

కై హరి యిటుల విరులపాన్సున 

విరహోగ్నిని నిగురుకాత వెత గొని పొరలం 

బరికించి సఖులు మిగులకా 

వెజుం గందుచుం జెంతం జేరి వివర మెసంగన్, 166 
~~ కా వీ ఖీ ళ్ చ, కనుళవం దమ్హులుః సేరపుకప్రము 'మోవినిం గలం దార 

లక్కా గొనబుచివుళ్లు గలం చెలిగోరుల మొల్లల బంధుజీవప్పు 

న్ననలు పదాబ్బయుగ్న మున నాభిని బొన్నలు మేన మర్వము 

న్నినిచి సుగంధము లబ్రొలివి నెమ్లిని బూసురటీల వీచుడున్ 
తే, సారెకు నొనర్పుశై తో ఫ్రవవారవిధుల 

శా 

శ్రీనివాసుండు మెల్లన నేద డేజె 
ద్యుమణి యంతటం చొడనసూవె నుదయగిరినిం 

బూరషదిక్సతి పాపటబొ ట్రనంగ, 169 

శ శ్రీమద్దోపవధూమనోవారణ పుంజీిభూతళశ ఎ్రంగారరూ 

పామేయాద్భు తసుంద గాంగ జితపుష్పూాస్తాయుతా రుక్మి ణీ 

భామాడద ప్రవ హిషు పొవృత హార బ సోమ రేం చ స్తుత 

జీమరాతే పక రోవవమూనక లితన్రీనీలవర్థాన్వితా, 164 
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శ అనువమలావ ాస్టి చ జ 

వ యల కా 

తను లేజఃనూ స్ఫూర్తి రజిళా 

తనుకోటిమహోమవహాళ్ళతసవా స్త సః 170 

మాలిని, కంజద లేత ణ కౌరవశితణ కారష్ధివిచకుణ కాంతినిథీ 
రంజితభావణ రాజ సఫీషణ రత న్న విభూవమజణర రమస్ట్రసుధీ 

సంజయకారణ శత్రు విడారణ So ees ౯ చారునిథీ 
పాంజలినారద పాలననీరజు ఛభాసుకసారదయాజలధీి. 171 

గదస్టను.. అది రు క కక్ తర్రకక 
మానానూనళశో ఎ్రంగారరసప్ర పథాన సంగితసాపాత భక రతకానస్రా ది 
విదాష్ట్రపారంగత శ్రీము త్లొకమలకాతయాచార్యో దార 
విందమి లిందాయమానమాన నసచోళనింవోాసనాభష్థ క య్కుతావ 

సీంవామహో రాజ బవారాకృ్ళణా నేకబామిరాక -రారిబ రాభ రణ 

ముత్యాలుగర్భ శు_క్తిముక్రాయమాన ముద్దు పళని ప్రణీతం 
"చె బై నరాధికాసాంత్యనంబను _ శృంగార చబంధంబునందుం 
దృతీయాశా్యసము. 



చతుర్థాశ్వాసము 

దసరా శరా 

క శ్రీగీకాలసమానా 
భోగీం దశయాన వివాగపుంగవయానా 
వాగీశనుతాఖాషనాొ 

యోగీశ షర చిన్నికృష్ణ యోగనిథానా, 1 

తే, అవధరింపుము జేన దివ్యానుభావ 
వార్టిసమునిసూతి జనక భూవరునిం జూచి 

చొక్క._టపుజీని చక్కె.ర యుక్కె_ఆలకు 

లెక్క_యె మించునుడిచవు లెక్కంబలి శె, 2 

వ, అంత ననంతుండు దురంతకంతుసంతావచింతాభరం బంత 

రంగంబున మబుంగుపణు చుకొొని కాల్యకరణీయంబు లాచ 

రించి ప ట్ర ససంపన్నం బయినయన్నం బొకయన్ను దలమిన్న 

వడ్డింప నారగించి గంధోదకంబుచే గండూషించి వవాౌళిత 

పాణపాదుండై.  యాచమించి దివా ఫ్రంబరాభ రణగంధ 

మాల్యా్యాదులు ధరించి య త్రమామలకడ శేతెంచి నమస్మ 

రించి వారిచే మన్ననలు గాంచి నేవచ్చి బవుదినంబులాయెం 
బోయి రావలయు నని మందలించి కందళించిన కౌతుకంబున 

నిళాబేవిం దోడ్కొ_నిరవని తగువారల నియమించి బయలు 
మెజనీ తన్ను వెంబడించి వచ్చుబంధుజనంబుల బహారాకరించి 

పంచి కనకరథం బారోహించి మించినవేగంబునం జని చని 
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చి 

మునిజనబ్బందాననంబగు బృండావనంబు:జేక నరుగుడెంచి 

రథంబు డిని నిజమందికంబు: ట్రై వేశించి యందు నంద 

యశోదలగుణించి నమస్కరించిన వారును గాఢాలింగనంబు 
లాచరించి దీవించిన మువంబు వహించి యొక్క. .సంకేత 

స్థలంబున కేతెంచి శ్రీదానునామఢే యునిచే: గురంగనయన 
కెజుంగు మటుగులేక యాలించి దిటంబు చాలించి యింద 

"కేమినేయువాండ నని యూహించి నే: బోయినం గాని శా 

వోవ సని నిశ్చయించి పగ లెల్ల నొక్కలాగున వేగించి 

యర్థ రా త్రృంబునం బమలుదేజ్ తేటమై జగంచబెప్ల నల్లి 
బిల్లోగా నల్లుకొని జాబిల్లీ మొప్లమిగా చెల్లి విరిసీనచాండు 

మల్లి యలనుల్లపిల్లు నిండువం డువెన్నెలలు గాయ రాధికా 

సుంద రాంగీమండిరా భీముఖు డై చనుసమయంబున, వ్ 

న వడంబోయెద విందు నాడీ పొమ్తని పల్కు 

నింతులవై6గన్ను లజ్జ: బెట్టుః 

బోనీము మముం గూడి పా మని యరికట్టు 
చిన్ని కన్నెల చెడచేతం గొట్టు 

నేం గూడ వచ్చెద నిలు నిలు మని డు 
చంచలాషుల నదలించి నెట్టు 

నామిాందిదయాన యిందాంక రమ్మని వ్ల్చు 

భామినీమణుల నేమేమొ తిట్టు 

తే, వితిగ నిశ నేల పోవద్దు వీడె మరులు 
మాను మని లోకు లిటువంటిమాటలాడ 

దడ నుపశ్రుతు లని చాల త _త్తజీంచు 

రాధవై బాళి గొని యదురాజమాభి, 4 
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తే, ప్రటులంజనుచెంచువారిరాక యెజింగి చిలుక 

చెప్ప విని రాధ తనయొద్ది వెలులంవిలిచి 

శౌరి యిట వచ్చె నని వింటి మోర లతని 

విడక నిల్చుడు మోమోటమిడక యందె, ర్ 
చ, అనిన మహో ప్రసాద మని యాచెలు లందటు నేవితాన నై 

నను శకటారిసంగతి గనం గలిగెం గద నేటి కంచు నె 

మ్లనముల విజ్ఞవీగుచును మారునిగంధగజంబులట్ల వీం 
కను జనుచెంచి జాకి లరికట్టుక నిబ్సిరి ధీరచి త్త లె, 6 

తే, రమణివై శౌరి యంతవిరాళి గొనుచు 
'నేమిట్ని నైనం జూడక యేది వినక 

నెవ్వి యూహింవకయ వచ్చి యెప్పటట్ల 

రాధయిల్ చేకం జన నొక్క. రోమవలితె, 

సీ ఘనత నడ్లము లేక చనియె దెవ్వండ వీవు 
నెంత మా పనీగాపుసామిం గానె 

సాషను లై "లె తిరి చూలు జొ లవ వ్వలికిం బొండు 

నీవు పొమ్తనుదువా నీతి దవ్చి 
నేను గా ఇవ్వరు నీకిటం బని యేమి 

వని లేక యే నేల వత్తు నిటకు 

నాపను లిక నేల నానాజె పోయం బో 

యత కల్గునకు నెం డైన బోనె 

తే రా త్రిజేరాన నున్నావురా మురారి 

వగల బేరము లామెనో పద దృగంధి 

యిట్టియత్యు కు లేదిట్ట గట్టిచేని 

చెలి మనల నేలుదొరసానిశికు. గాచె, న 

2p 



సీ 

చతు ర్హాశ్యాసము 189. 
ఖై 

చాల్గ్లనిమాటాడి చెప్పేంచుకొంటివి 

నేర్చి నేరక యంటి నోర్చికొనుము 
విడు మింక నీతీయబెల్లీిమాటల నెల్బం 

దీ వెన నిటు లాన తీయ నేల 
పద్దాతీ. విన్న చెప్పక మౌను గడ శేగు 

మేలిక యల్లిన నెవరు ఏక్కుు 

చని యేలి కగునిశౌ సతిం జేర్సుకొని యేలు 

మిళ యెన్ళ వే నెక్ళ కంచి మాడ 

తే, మొదట నెన్ను నుండి మమూములుచందనము 

చోంటివదనేవ చేసీననా౩కునుండి " 

హొంశువగ లేల చందన నోవవాల 

కొంశు నీకింత యాయనా కోమలాంగి, శిరి 

తే, అంటువడి వచ్చినావు మవుంట కేంి 
డీ 

సీ, 

కారి మాసంబళములు తత్పఖుల కొసను 

మంటువడ లే దటంచు మిమంటి యివుడు 

బాస లెల్లను జేనెద ఛాసురాంగి. 10 

కనుదోయి మం వేమి గనుము నిద్దుర "లేదు 

రాధవై బాళిచే రా శ్రీ యెల్ల 

గోటిచీరు లి చేమి కోరి వి శ్రాతిచే. 

నారి నారయం చొద ద మూక జీఆ. 

బలుగాటు లివి యేమి వెలి నెడంబాపీన 
కమలజుపై నెడు గజువం దవిలిె 

జడవేటు లివి యేమి సరనీజూతీ.ని జేరు 
మని జోేటిగొని మికు మననీజుండు 
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తే, కుటిలకచ నేల కీగంధ మెటులం జిటిలె 

మేటివిరహోన్ని సై కొన వీట లెల్తెం 
బనీండిదుప్పటిం బస వేమి పద్మ నాభ 
వినవె వచ్చనినలువవాం డనుట నన్ను, 11 
పామును బక్షైదం బా మేమి చేయుయొ 

మృహిగర్భదమనుండ వై ననిన్నుం 

జిచ్చులోవలం బొత్తుం జిచ్చేమి చేయుం బొ 

మ్లతిద వానలభోే క్ట చైననీన్ను 

సురల దా౭కుద సుకల్ నెజిప్రుదు “రేమిపొ 
వాతి ని కృమమూూా ర్తి వైననిన్ను 

Uy 
జేనానం 3 జడ నానేమి నేయుయొ 

మ్థూదిసర్వబ్దుండ చైననిన్ను 

తే, సత్యములు పాత్తుగుడుచునా సన్ను తొంగి 

తే 

భభిక సతష్జము లాసలై వచ్చు నీకు 

ననరాధపదాబ్దంబు లంటి వత్తు 

నంటుకొను మిళపాదంబు లచట శేంగి, శేష 

ం అనుసఖీమణి వాక్యమ్హు లాలకించి 

బలిమికలుములజాలుములు బలీయం జొళవ 

చేసీ మాచెద ననుచు నా శీ శ్రిఢథరుండు 
ఠీవి ఇలగంగలోం జొచ్చి es గాంచి, 18 

‘ నీ, ఓనీరదాలక యోచం ద్రబించాస్య 

"యోమిానలోచన యోసునాన 

యోచం ది కాహోస యూమధురాధర 
యోముంజొలాలాప ఈూూసుదంత 
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యోకంబుకంధర యోవీనవతోజ 
యోవారిరుహాపాణి యోసుమధ 

యోయూరుజితరంభ యోతూణనిభజంఘు 

'యోవల్ల వసమాంఘే) యోసుయాన 

లే, గచ్చు లిడి వెన్నముచ్చడె చొచ్చి వచ్చె 
లెండు లెండని శ"రివై లేము లెల్ల 

మొననీ వై (టలు బిగలోట్టై ముందు ెక్కి.. 

మరునిమూలబలంబనా నుకువడించి, 14, 

సీ, విడు విడు మని డాని కడకన్ను లెజుంజేనీ 
వెలికమ్మతమ్ముల విస నొకతె 

తను వొకించుక పొంచి తమి యువ్చతిల వంచి 

సంపంగి ననలచేజవిర నొక తె 

రషుమ్మటంచు నదట్బి జాడ కడ్డము నిప్పి 

విరజాజివిరు లెత్తి వినరెనొక తే 

గగోలుగానార్చి కడు దురంబు దనర్చి 
జిగినల్ల (గలువలం జిపిమె నొక తే 

కే, చలువవన్నీరు మెనిండం జల్లి నొక తె 

మయొప్పువుప్పాడి కెప్పున గుప్పె నొక తే 
యురగశొయిని రానీక యొడ్డు వవ 

యాను డని రాధవై దళం పెనువం జెలంగి 15 

చ, ఇెలిచెలు లెట్లు చేరి తనుంజెందినయుల్ల ము లుల్ల సీల్ల ౬౫, 

బలుచనుగుబ్బవోటులను వాల్ జడవేటుల గోటిమోటులకొ 

గళిబిలి చేసి రవ్వ లిడలాః గని శ్రీవారి యీంచెపోటులం 

. గలగనిగంధసీంధుర మనంగం దొలంగక నిల్చి యిట్లనున్, 16 
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కే, సుదతి యిసుమంత కడగంటం జూచినంత 
యింతరంతులు చేతురా యింతులార 

అలుక దీజ/గ దొరసానికమురం బలికి 

చెలిమి యొనరించి సుకృతంబుంజెందుం డనిన, 17 
సీ శాలిమి యొవర్చంగా వలచెయీని న్నంచు 

వెస నుల్కి శెమ్మావి విణీచె నొకశె 
యీబుది యానాండెా యెందుంబోయె నటంచు 

విడనాడి చేతులువిచ్చె నొక తె 

యొవ్యారి నెంచకయి(క మెలంగదు వంచు 

గలికిలేనడు ముల్క_ంగులికె నొక తె 
మముంజూచి నేగైైన మాట లాడితి వంచు 

వాలుంగన్నులు చేల వై చె నొకతె 

తే, సెట్టికొకకాల మొదవిన నేవకునకుం 
గలుగు నొకకాల మంచును గళలు మూల 

రాలలమ్మలు చెక్కులం దూలియాడ 

నూ౭ంచకాంచక మట్ తల యూ:చినొక తె, 18 

క్క వనిత నిటు లగడు సలువగం 

గని యిప్పుడు వీరివలనం గార్యము గనంబో 
మని తెలిసీ రాధ వినంగాం 

దనరంగ వారి వలికెం దలంపు వలపై 6 బర్వన్ . 19 

క రమ్హానురువపు రెమ్హా 

గుమ్మా వెల లేనిసొమ గొజ్జయి తెవూ 

కమ్హానుకొన్న సందని 

శొమా దయచేసి మనని కొవా కొమ్మా, 20 
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చ, నిలువర మంతగాం గలిగెనేని ననుం బిలికించి నీదుహా 
న్లులుకుమిటారిగుబ్బచను గుట్టల: గుమి యదల్సి EE 

నలవడం జెక్క_గొట్టి యకటా జడ? సొడ్డని మోట కివ్వు డీ 

ఇలియల కొొప్పగించి యిటు చేయగల జెల్లునె రాధి కానుణీ, 

చు, అదుగో మూారుండు పొంచినే కరు ప 

మయొదవై 6 దూప్రులు నించెనే యళీజలం చెంతో విజృంఫేం 

చన మవకీ రార్శటి మించెనే పవనుసామన్థ్యంబు శెట్టించెనే 
సుదతి నిన్నిటు వంచనే సలుపు మంచుం ధాత నిక్మించెనే. బి2 

చ, చెలి నిను బటాని నెవ్షగలః జెందుచు నిద్దుర మాని ఛ్రరష్టి 

ముం, చెలివెడివారు లేక వరచేశివలెం బవభించి యొంటిగా 

నలుగురియాడికల్ వినుచు నావిధి నిట్లు తవింవ నీదువె 
ద్దలసుకృతానిశైన వనితా దయ నేయంగ రాదె నావయిన్, 

చ, వారిహారి రామశావు యిటు లాజడి నేశుచె దోసకారి హో 

కరంగినదోసవం డినుపకట్లకుం దాళునె చాలుచాలు నా 

సరినెజజాణ లాగడము సల్బంగ మారునిపోరం చార్చి నీ 

చిరదయ నేలవే యనుచు జేంతి నే నిప్ప డంగనామణీ, 24 
చ, ననుం గరుణించవే పిలువ నంవవె కౌంగిట గారవించపే 

ఘనత ఘటించవే చెలిమి గాంచవె నావలు కాదరించచే 

నెనరు గణించవే ముదము నించవె యెంచవె యేల నావయిం 
గినుక నడంవవే తెలియ శే నిను వేంజెద రాధికామణీ, 25 

6, చక్కనిదాన వంచు రతిసార మెజింగిన దాన వంచు నా 

యక్క దీర్తు వంచు నను హాయిగ గొంగిటః జేర్తు వంచునే 
నిక్కము ని వచ్చునెడ నీవిప్రు డీమటుమాయలాండ జే 
నక్క_ట యొప్పగించి యిటు లాజడి నేతువె రాధి కామణీ, 26 
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క, అని యావాహానము విస 

రనమును చే కున్న జూచి సెరినుకం బే 

"పెన వెట్టిన దీవని యని 

యనియెం జెలిచిలుక నెంచి యమృతము లొలుశన్, 27 

క్క చిలుకా నీకును నావై 

నలుశా పలు కాదరించి యమృతము లొలుకం 

బలుకు చు ముద్దులు చిలుకుచుం 
PN జ్ యర = గులుకుచు నిటు రము ప్రమ గొనకొని నావె, 9g 

చ, అనవిని చిల్ల యుల్మి_పడి యాహారి చీర నూరకుండుటల్ 

దనకును మేర గా దనుచుం దద్దయు రాధకు దెల్సి ఘల్లు 

ల్లని నునుమువ్వ లందియలు నంఘు)ల చాయం రెక్క 

లార్ను చుం, గొనబుజవాది వాసనలు గుప్పున వీవంగ వచ్చి 

యచ్చటన్ , 99 

సీ, నెరివెండ్రుకలవాని నిగలొందోతోగనిందు 
వగ జెందుముద్దునెమైగము వాని 

సొగసుచూపవుల వాని మగ శాలజిగి రాల 

దగునాల మొసగుదంతములవాని 

నిడుదచేతులవాని నొడికంబునిడికంబు 

నుడికంబు గొనుకంఠళ మొునరువాని. 

గలికిషేరదవాని వలమబ్బుబలుపుబ్బు 

'వెలీద్రాబ్బువ లవుమై సొలప్రవాని 

కే, శ్రీకరాంగదకొ స్తుభశిఖశిఖండ 
మంజుమంజీరకర్షి కామణికిరీట 



వ, 

చ 

చతుశ్చాక్యాసము 
థి 

కనకవటవోరచాక చక శ్రములవానిం 

గృప్టచేవునిం గని నవ్వి కీర మనియె, 
నోపాలసామిగారా 

కాఫ్రర మేప్రరము చాలకాలమున కహో 

వరూాపాదయుగము గంటిమి 

చావలస్ట్రము వేరె నున్న శాంతము దీరెన్, 

ఆని వలుకుచిలుక నటు హోం 

గని కరమున చేరం దీసీ కనికర మొవ్పం 
గని కరము దువ్వి ము్చిడి 

చనవున హారి వలికెం గండచక్కెక లొలుకన్, 

శుక వాగమృ తాస్టందుని 

శుకవావానజనకు నన్ను ౭ జులకన నేయక౯ా 

ఛశుకవమూ తగ దూరక మా 

శుక బాణి కిం దెలుప కరుణం జూడు మటంచున్, 

అనిన విని శుకం బి ట్లనియె, 

ననుంగాదు బొ మని నాతిం జేరినవాని 
న నెట్లు పలుతు నో నెలతలార 

నావేరు నావగ నాతి కిచ్చినవాని 

మో మెట్లు చూతు నో ముదితలార 

బాస లెన్నో చేసి పద్దు దప్పీనవాని 
పలు కెట్లు విందు నో వణంతులార 

సరివారిలో నన్ను6 చౌక చేసీనవాని 

వలి మెట్టు చేతు నో ఇలియలార 
రాఢికా- 10 

145 

80 

81 

లబ 

83 

84 



146 రాధి కాసాంత్వనము 

కే యనుచు నిన్నెంచు జెలులపై నక్షై నెయ్యి 

వోయమండెడునగ్ని యొకో యనంగం 
బజ్వంలి "వేటుపడుపానమువగిదిం జీరు 

తరుణి నేదారి నినులనా రు చానవారి, తిక 

తే, తెలియయణగాజెవ్వు మనియెదు తెలిసీ "తెలిసీ 
యందు కేమాయి నేనందు కినగ లేదు 

డదెలివి మునువే నింక గూర్చు నలవి యగునె 
శారి తేజని నారి నేదారి నైన. 

చ, అనుచు నిరాశగా బలుకునాచిలుకం గని దువ్వి యిచ్చ మే 
లొనరంగ ముద్దు వెట్టి వినుమోళుకవంశవయోధిచం ద్రమా 
కనుగొన నేరిచే ఘటన గా దిది నీ కగు నెట్టు లైన నీ 
పని యొనంగూడంగాం దెలియంబల్కునము. నాగతు లన్ని 
కల్కి తోన్, 87 

నీ, పడంతి[యల్లునిం గొంచెవజచుట య త్తకు 
నార్థ్రియంబు దప్పిననడత యనుము 

వనిత!న న్నింతటివానింగాం చెంచిన 

నీ వెటుంగవె నాదుభావ మనుము 
నెలంత!నానేరంబు నీవె 'యోర్చక యున్న 

నిశ నొర్చి యేలువారెవ్వ రనుము 
చెలి! నీకు నామింద నలుక దోంచిన దెల్ల 

పరంగ నేం జేసినపావ మనుము 

తే, తరుణి మున్ను నీయధరామృతంబు నాను 
బలిమి నిన్నాళ్లు ప్రాణముల్ నిలిచె ననుము 
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ఉవిద ననువంటిమగవాని నవల నీవ్ర 

నెనరున గడించుకొన నేర వనుము చిలుక, లెద 

చ, ఎలమిని మత్తనూజునివపాంచుక ముందుకు దేవెయాక యే 
కలుగును బుత్తు)( డైయటులం గావున నాతండె నేశునీకునె 
ట్రులయినను న్నను నృనుపుటొప్పును నామన వెట్టుదెల్పెదో 
రు a దగి 

నెలంతకుం బావపుణ్యములు నీచెయి నున్న విరాజకీరమా,88 

క, బలువతపాత ముడుగుము 
ఫలభంగము లీడంగం బోకు పాణము గావకా 

లీ 
గలవేళం జెల్పినా నో 

చిలుకా దయచేనీ చూపు చిలుకలకొలికిన్, 40 

చ, అన విని చిల్ల నావలన నాజకిమాటలు పుట్టం బోవు నే 
వనితకుం దేటగాం చెలియం బల్కె_ద దైవముతోడు గావలె౯ా 
వనజదళాతు, న న్నెలుంగవా యని లోవలి "కేగి కల్కితోం 

దనక గుకొన్ని కార ఫ్రములు ఆతానయియేకతం జెప్పి యందటుకా 

విన వినతాంగింజూచి యనె వేమటు నామురుఘోటి నవ్వుచున్ * 

ఉ, వాసవనీలనీలకచభారము ముకొగదియించి యేను నీ 
దాసుడ నంచు జేరుమురదానవవై రినిం బిల్భుగావ'లెక౯ా 

బోసరి పొమ్ము ప్రా మనినం బో ననుచుళా మెడంబట్టి నూకణా 

నాసను జూరు వట్టుకొనినట్టులం బోక 'వెనంగి యోాడెడిన్,42. 

శ, అన విని వనిత గిరుక్కున 

ఘనమణితాటంకరుచులు గన నటు మోమై 
విన న ట్లుండిన మరలం 

జని శౌరిని జేరి మిగులసం థో మ మొదవన్, శకి 
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చ, ఇచెసమయంబు రమ్తనిననింతుల నెంతో " తొొలంగం స్రోయుచుం 

బదిల మెసంగ లోన. జని పావలసద్దులు గండవెండెన్రకా 

రొదల నడంచుకొంచు మడిలో భయసం ధ్ర మముల్ చెలం 

గంగా, మదనునిం గన్న మన్నె దొర మానముతోడుతం బోవ 
ముందటన్ , 44, 

సీ నునుపచ్చ కాకట్టుపనిగీముల గడంగి 

కవ మేది యుండు హారావతముల 

మగరాలందగువాళ్ల్ళ మరగి తలల్ వంచి 

పలుకు లాడక కారు. చిలుకగములు 
జిలుగు కెంప్రలయం త్ర ములమేంశ లంటక 

చాల నోలుచుం దూలుశౌరిక లను 

బటికంపుజగతుల నటనముల్ చాలించి 

సారె వేసారు మయూరములను 

కే, బాలక కి రేఖకు ముడుంగుపది నులను 
వల్లకీ వేణుముకజాదివావనముల 

జోలిమాలినచలియలం జూచి మాచి 

తెజివకోపసము వానిచే డెలిసీకొనుచు, 45 

ఉ, ఏమని పల్కునో చెలియ యేవహి నుండునొ యొట్టులెంచునో 
యే మని వల్కలా వలినొ యే నవు జే మన నేమి వచ్చునో 
కాముండు తోడుగావలయుం గల్కి_కిమాకును జక్చ లేక ముకా 
బ్రేమలం గూడంల్లునొ యరేయని నెమ్మదిః జంత నేయుచున్, 

ఉ, గోవవతంసుం డీవగిదిం వొంకి తొలంగచుం బోయి రాధికా 

గోపిగృవాంబుం జేరునెడ గుండియు భ గన మెల్ల మెల్ల 6గా 
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లోపలి కేగి యచ్చట సరోజివూపలవేదిశయ్య వె య 
వము గొన్నయాకుసుమకోమలినిం గని మేను య ల్లనన్మొ 

చ, పదములదండ నుండి భయభ క్షు లెవంగయగ జుట్టి శెంవొగల్ 

పాద లెశువీవనకా జలువ పుట్టల వీవంగ జానకుకా 

మదిని దురావకోవశిఖ మట్టుక విరాజ మురారి ధీకుండై. 

మృదుమధ్దురో క్షు కులకా బపిక మూనవిలో చన నెన్న లిన్న లోన్, 

చ, జలకము లాడ వెమి నునుచల్షలం గటు వ జేసి మోమునం 

దిలకము దిద్ద వేమి జిగి డేరెకసొములు వెట్ట 'వేమి మైం 

నలప మలంద వేమి వగగా విరజాజులు పూన వేమి నా 
వలనను దప్పు లేమి మగువా వివరింప మెలుంగ వేంజెదన్, 

సే అలసూరస్టబింబ మై యలరునీనెమ్రైగం 

sale ర్థీబింబ మై మె యలక నేల 

సఖ. రంబు లే మ్ాలటు వల 

వ బలదుర్లంబు లె వబలునిగుబ్బలు 

చ్రృబలదుర్షంబు లై (సబల నేల 

యరిదిబంగార మై యమరునీమెజిగి 

యరిదిబంగార మై యమర నేల 
చే, చూడం గూడనినీరూపుచూడ శెపలా 

నేటి శేటికి నెరయంగ నెలుక వడల 
నింతయలుకరకుం గారణం బిది యటంచు 

మందలింపును నాయాన మందయాన, త్ే 
సీ, మన ెన్నడును రానిహాన మిప్పుడు వూని 

మాటాడ వేటికే మధురవాణి 

లో 
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నీకు నాకును గాని నేరంబు మది నాని 
మన సీయ్య వేటికే మధువ వేణి 

యరమరికలువూని యానే_స్తములు మాని 
“మొగమేల నూవవే చిగురుబోణి 

నిన్ను నమ్ధినవాని న న్నెక్కడను లేని 
యగ జేల వేనెచే యబ్బపాణి 

లే, మారు డచె కానితన మూని పోర బోని 
నీదుపుణ్యానిశేని నేనేరనేనిం 
గాని వుటి దాని కేమి నీవైనం గాని 
కరుణయాడల రాదె యోనురునితూణి, రః 

క, సెంచినదానన్ర దానింగ 
దించినదానవును నీవె తెగి మమ్మటకుం 

బంచినదానవు నీవే 

మంచిది మణీ నీవె యలుగ మర్య్యా దటవే, ర్ి 

ఉ, నేరము లున్న నోర్చి నను నిబ్బరవుంజనుదోయిం జేర్చి బల్ 
కూరిమి మోవి నొక్కుచును గుల్కుచుం చై కొని వేడ్క 

బారా చారిగం బల్ము_చుం జిజటుతతాంకుల నూకులం 

భై సరంబులక్కా సాలెకుం గూడి నామనసు చల్లంగం జేయవె 
మున్ను కోమలీ, రతి 

నీ, సకియ నీకీల్ణడ సరి వచ్చె నని కదా 
మించి కాళీయుని మర్దించు కుల్ల 

నింతి నీబొమ్మల న వచ్చె నని కదా 
విడక కంసునివిల్లు విలుచు కెల్ల 6 
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'చెజువ నీచనులకు సరి వచ్చె నని కదా 
గిరివరంబును బెల్లగించు కుల్ల 

సతి నీనితంబంబుజత వచ్చె నని కదా 

మున్ను బండని గూల దన్ను జెల్ల 

లే, వనిత నీయానమున శెన యనుచుః గాడె 
కువలయాపీడమును బట్టి కొట్టు అల్ల 

నట్టినను నార్జియ్యమా యిట్టిరట్టు నేయ 

నరయు మది లోన నీవైన హంసయాన, ర 
చ, చెలిమిని జిన్న నాంజె నను జేరంగం దీనీ విరాళి గొల్చి నీ 

వలుచనిమోవిచక్కెరలపానక మానం నిచ్చి నిండుకళెం 

గిలి నిడి చొక్క. చేసీ మరుశేళుల రా పొనరించి యిట్టు వ్ర 

వల వల దన్న బోవుదునె వాదుకుం దీయక రాధి కామణీ, 55 

సీ, మన కిద్దణీకి మున్ను మలుంగుగా నడిచిన 
మరునిముచ్చట లన్ని మజచినావె 

వదలితి చీర నాయెదుటనే బి_త్తల 

నన జూడం బో కని నగితి వీవె 
చెంబు పట్టుకొని చేసీనపను లృచితి 

- చిన్నవాం డంటివి చింత యేమి 

పంగుగా నీతొడవయి నన్ను నెక్కించి 

నాకు నుబ్బస మెత్త నవ్వి తీవె 
్రాంతి నాకను లెజ్జం బాటుట గని నీవు 

నిట్టూర్పు వీచ్చితి వళ్ల యపుడు 

తే, తిరిగి నీవేల బొళ్లెమే స్థిరము పజుచి 
చెప్పరానివి మజి కొన్ని చేసి తీవె 
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మనకు జరిగిన చేష్టలు మజిచివావె 

అమ్మతో 6 జెప్పంబోకు మటంటి వీవె 

ప కోొల్పీనదాన వముగువ నన్ను 

నవహావా! యిప్పుడు విడుచుటనాష్టయ్యుమట వె, 56 

చ, ఒకపరి నీకడ న్నిలిచి యుండిన జూలచె యొక్క_సారి నీ 
సొగసుమిటారపృంబయటం సోంకినం జాలదెయొక్క._ తేవ నీ 
పగడపుమోవిపానకము పానము చేసిన జాలదే తవం 

బొగి పఫలియించె నంచు మది నుందుం గడే జగ దేకసుందరీ, 57 

మ, ఆదిరా వింతవిధం బ చార తమకం బాయంద మింకొక్కవమూ 

అది బా గాయ నటంచుంగక౯ మొగిచి నీ వర్లో కులకా 

మెచ్చంగా, మది నుప్పాంగుచుం బ ద్రిక్కమార్చులను ట్రే మకా 

మోహము న్మించ ని న్య దనానందరసాన్టిం 'దేల్చెదను గొమూ 
సమ్మతింపం గదే, | కటి 

స్కీ అంచె నైతే గదా యరవిందముఖి నేను 

చేరి నీపదనేవం చేయుచుందుం 

జీర నైతే గదా వెలియరో నీఘన 
జభఘనోరుసాందర ఇసరణిం గందు 

క నైతే కదా రమణి నీసిబ్బెంపు 
“మెబుయుచన్దుబ్బలమే లి, లీ గందు 

ముంగ నె లే కదా మోహనాంగరొ నీదు 

సొలప్రుటూర్చుల గాలి సోకి యుందు 

లే, నహహా విత గా మనకూ ర్థాదిరూప 

ములను దాల్చితి వెళ్ల నై ముద్దు గుమ 
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థ్ 

తొల్లి యిీాచింత యొక్కింత తోంచదాయె 

గతములగు కార ర్థిములకిక్ల్యక లంగ నెల, ల్9 

చ, చెలిమి రొనర్చవే మనవి చేకొనవే మొగ మెత్తి చూడవే 
పలుకవె చేర రావె ననుం బ్రక్కను జేక్సవె యాదరింప 

వలపు గణింపవే మరుదివాణము నంకెద సమ్హతింవపె 
నిలువ తరంబు గాదు కరుణింవవ వ న్ని ఛామినీమణీ, 60 

చ, పాలశికొ నీవు పంవ నటు పోవుటమా త్ర, మె కాని దానిపై 

జెలిమి యొనర్చ లే దనుచుః జె ల్యగుకీల్ణ డ చిల్వం బర్ట్ మే 

లలర నితంబభూమితల మంటి ముఖిద్విజ రాజు ముట్టి నా 

నిలుకడ లెల్లం చెల్ల మిగ సీయథ కామృత మాని తె ల్పెదన్ , 61 

క, ఇంతి వూబోణుల మేల్ 

బంతీ నేమంతివిరకువారపుబంతీ 
కంతునిపట్టపుదంతీ 

పంత మె నాతోడ నీకు వలపుల వొం 

క, అని యెంత వేడుకొన్నను 
జన వియ్యని చెలినిం జూచి సారసనాభుం 

డనియె మది దిటము దెచ్చుక 

వినయము నునుకినుక వలపు వెనంగొని తొ 'లుకన్, 68 

ఉ. మారుండు మాడ నావరకుమారుఃడు బావమణుంది రాజునా 

'వేరిటివాండు మాధవుడు వేరి ని బాణపదంబు గాని న౯ొ 
3 UU 

వీ రిశ నేమి నేయుదురొ చేమటు: జూచెద నీదుకోస మ 

వ్యారిగవా'రె బాము లిడి ప్రాణము దీసిన నిచ్చెదం జెలి. 64 
చ, నెలంతరొ నిన్ను నమ్థుదునె నీదుకురుల్ కుటిలములాయెయజూ 

పులు చపలమ్హు లాయె గ నుబొమ్తలు వ క్ర ములాయె గబ్బిగు 

(a? | 62 
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తే 

చ, 

ఉ, 

బ్బలు కఠినము లాయె మతీభావము కర్క_ళ మాయెనాపయిం 

గలుగుట యెట్లు నీకు దయ కన్లానవే మది నంగనామణీ, 5 
చిగురువిలుకానిశరములు 

తగ వెన్నునం దూటి నేను దల్లడపడంగా 
సొగసారి యింత యో ర్లురె 

నగినం దగుషాటి గాక నాలీకముఖి, 66 
వలచి పాయుట పగవారినై నను గాదు 

మునుపుగా నన్నది మనమె కాదొ 

కవం హాని బి, తికినకాంతలం గాంతుల 

నటు మెచ్చనిది మన మానొ శాదొ 

మనకూటమికి నాడుకొనెడువారలకన్ను. 

బొడిచినరీతిని నడువ లేదొ 
యుదయా_స్త్రమయముల మదిలోనం దలంవక 

గడియకు పలుమాటు కలియ లేదొ 
యిప్పటిబుణానుబంధంబు భట్టు లుండె 

నైన నేమాయె నే మైన నైనం గాని 
సుఖముగా నున్న నెపుడై నజూడవచ్చుం 

బోయి వచ్చెద సెల విమ్థుపువ్వుంబోండి. 

అనం గుబుసంబు నూడ్చినమవోభుజగాంగన నాముసుంగు తె 

ప్పునః బెనవేసీ లేచి ముడిబొమ 'లెసంగం గటంబు లుబ్బంగాం 

గనుదొగ లెజ్జవాజు ముఖకంజము జేన్రురు దోయం జెమ్మటల్ 

కనబడం గావిమో వదరం గామినివ ల్కె దురాపకోప మయై,68 

ఎవ్వరు విల్చి రిచ్చటికి నెందుకు వచ్చితి నేమి కార్యమే 
నెవ్వతె నీ వెనండవిం 'నెన్వరి కెవ్యరు చేని శేదీ మా 
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జవ్వని విన్న రవ్వ వ్డుం జా ల్లడ వాయెను వచ్చి లేచి షో 

నమెద రెల్ల బారలును నన్నును నిన్నును గోవశేఖరా ! 69 
చ నిలుకడ సున్న కాల్ళీ నహి నేస్తము దబ్బజు మాట పద్దులే 

వలపు వాుళక్కి యాన లుసీ బావులు వై పయిమేలి నీదునీ 
తులు మె మెచ్చు లాదరణ దూఅు దయల్సట నమ్మవచ్చు నే 
యిల మగవారి: దన్మహిమ 'లెన్నలో శకష్ట మె యందులకొ 

హారి! 70 

చ, కపటులు క్రూరచిత్తులు స్వకార్యపరుల్ కరుణావివక్టితుల్ 
చవలు లసత్యభాపణు లిలన్మగవారలు వారిలోనం గొం 

చసునెరతుంటవింటివగసామివి బేవర నీకు నాపయిం 

గప మతీ యేటికి నలుగు గృవ్ల! వారీ! నవనీతచోరశకా! 71 

చ, మలకలమాట లిందు బహుమానము లచ్చట గచ్చులిచ్చటకా 

దలంవులు దానిడై ని బలుతవ్వులు నాము నే _స్తమాడం బే 
రలుక మజీడం గూర్తివగ లక్క_డ నిక్కడం దక్కు లద్దిరా 
'అెలియంగ వచ్చె నీనడత తెల్లముగా విటలోకనాయకా! 72 

చ, వలవులతిట్లు కొట్లు రతివద్దులు నబ్బినచోట ముద్దులుం 
గలుగలం బోదు నాయెడనె కాని మజెక్క_డ నంచు నుంటి 
చాల్కొసలుగురివట్ల నీకిదియె నైజ మటంచు నెబుంగనై లిహో 

నలువశిరంబు ముట్టినను నల్లనివానిని నమ్మ వచ్చునే, 78 
ఉ. వమని చేరెనో ఇలిమి యింతి రవంతయు జింత నేయశే 

చేమటబు నీదుపాలం బడి వేండి వెనంగిననాంటటనుండియు ౯ 

బాము లెకాని సౌఖ్య మొకపాటిగ నైన నెజుంగ నై లిరా. 

రాముని బొందురామ క్రైయ 'రామునినోదరుం డౌదు వన్ని 

టన్, న్ గ 
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క 

జ్ర 

En 

అప్పటి రాధ వేజె మతి యప్పటికృష్ణుంయు వేతె చూడ నేం 
డిప్పటిశాధ వేజె కన నివ్పటికృష్ణుండు వేఆ యింకనే 

లప్పటిమాట లానడత లాతగు లాకొణు లేనికూటముల్ 

ముప్పునజవసినంపుసుఖముల్ దలపోసీన నేమి శ్రీహరీ! 75 

అవ్వుడు మళ్ళి నామనసుశై నటు లాడుచుం జెరకన్నులం 

గవ్వుక బాస లిచ్చి దయ కనడ నీవె విరాళి గోల్చ్బంగాయ 

దవ్చక నీవె నే ననుచుం దద్దయు నమ్మితి నాండునాంజె నీకొ 

గప్పయెలుంగు చిల్ల వని కాంతుండ నేనెలుణగంగ నై తిరా, 

తొలుతను జీమకుట్టునాకొ దోమలు గుట్టునొ యంచుం 

జూచినే, నెలమిగ నె త్రీ వెంచి నిను నింతటివానిగం జేయు 

కెల్ల నీ చెబియల కొవ్చగించివెతం జెందనొ కూడి సుఖంబు 

లందనోవలనుగం దెల్బు మూవయిన మైనము గాంగ ముఠా 

సురాంతశా! రగ 

విషకంధరునెచ్చెలివై. 

విషకుచచనుబాలు గోలి విషనిధిలోనకా 
విసధరువై (దగునీదగు 
విషమగుణం జేల పోవు వివరవానయనా!, 7/9 

థర బె స్తనే _స్తంబు తొర సా లెపద్దులు 

వెలమాపికూరిమి విటులనియమ 

మగ సాలెనిజమును జగలోభియీవియుం 
గలుబొమగిలిగింత శాకితెలుపు 

కే నుటినత ఫ్టంబ్యుగొల్ల నిరనికత 

కాముకజనులబజ్ఞ ఖలునికరుణ 



చ తుఢా శాషసము 
రు థీ 

చోరస్తు దేశంబు జూదరిథక్ష్మంబు 
తగవదిమోమోట మలసునికతి 

తే, గగనకుసుమంబు గొడ్రాలుకన్న బిడ్డ 
శశవిషోణంబు దుర్చీజజాతుఘనత 
వంచమళుచిత్య మల్లునిమంచితనము 
గలదె నిన్ననం బనియేమి కలికికృష్ణ, 

తే, వాతె జానుచుం జెలింసాడువారు బేరొ 
వక్కంబాయక సతి నేలువారు చకా 

వనిత నైకస్యము గొని పొార్లవారు చేరా 

వారు నీదారి మెడలోట్టు కోరు గాని, 

సీ గోముఖవ్యాఘ్రమై గుదిగొనుమాయ త్ర 
వపనగారికి మాటు పలుక రాదు 

మగం డై కె యేవేళ మండుచు నుండును 
మూమగా రంతకు మంట్లుమారి 

చెదబానగారి తే బెబ్బులివ లె దూటుం 

వివబావ చక త్తి 'వెట్టండవల 

నిరుగుపారుగువార లే యమదూతలు 

తోడికోడలి కదు రాడం నాడ 
తే, దన్నదమ్థులు గన మేశవన్నె పులులు 

సొరిది నిందణీకనుగట్లి సున్న (బెట్టి 

నేను నిను జేవనీవందు డానింగోర 

బ్రతుకు బాగాయె ధూ ర్తగనోపాలరాయ, 

క, అల్బందు కందుకొనినీ 

'బెఫ్లింపులం బడిన మొదలు చెనుబాములకే 

9 

80 

Sl. 
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యిల్లయితి నరసీ దూడల 

గొల్ల నితో బొందుచెలీకిం నొదవే ఫొదవల్, 82 

ies నిన్నుం గోరి చేరిన 
దనుజూంగనముక్కుు పోయె ధర నని కెలియకా 
విని కని వలచితి ననుచో 

నిను దూజంగ నేల నన్ను నే ననక వారి, చికి 

పే, మును మున్ను కొన్నాళ్లు మన మున్న యద్భుతం 
బదివిప్పి చెప్పంగ నలవి గాదు 

తవిలీ కొన్నిదినంబు లవల నభేద మె 

మెలంగితి మెడ లేని మేలి యెసంగ 

నంతట నీవు నే నని కొన్ని వారము 
లమరితి మిద్దజు మగుచు వెలనీ 

యిప్పుడు ముగుర మైయీనలుగురిలోన 

విను కాంప్రరము మూండువిధము లాయె 
తే, నేమిటిసుఖంబు లిళమింద నేటి బ్రతుకు 

"లేటివజదల: బోయె నీమాట "లెల్ల 

నూర కిటు రవ్వ లిడి సరివారు నవ 

వసుధపై6 దారి నే నుండ వలెనె శౌరి, విశ 

నీ, ఎన లేనివ్రేమ నీ వెపుడు వత్తువా యంచు? 
దలవాకి లిల్లుగా నిలిచి యుంటి 

రమణ నవ్వుచు నీను రాం జూతునే యంచుం 
బడంతులశకునంబు లడుగుచుంటి 

ములు సోశ కీను రా వలిం జేర న న్నంచుం 
గుల దేవతల 'నెల్లం గోరుకొంటి 
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నేరీతి నైన నీ విటు రాక పో వంచు 
నిలువని, పొణముల్ నిలుప్రుకొంటి 

చే మరునివెడవింటిపాల్పడి మెబుక గంటి 

నిపుడు నిను గంటి నీమాట లెల్ల వింటి 

విడువ్రు మిం: దొంటిపోకలు నడువవంటి 

దంటయిళయింటికేపాన్లు తమ్మికంటి, వక 

సీ, నీదుముద్దులగుమ్త నీమోవి నొక్కి_తే 
కటకటా నామడి కంద నేల 

న్నీ ప్రాణనాయిక నీచెక్కు. గీటితే 
కనలి నామది చుటు కృ_నంగ నేల 

నీదుచక్కె_రబొమ్త ని న్నెంచ కాడితే 
పగిలి నామది చిన్నవోవ నేల 

నీదుపట్టవు దేవి నిను చాల నెనసీజే 
యుడుగక నామేను బడల నేల 

శే, నీదుదొరసానిచనులచే నీయురంబు 
నొగులం గ్రుమిన నామది నొవ్వ నేల 
దానిసొమ్లుల "వ్య లెం దలంచి చూడ 

వలపు వగవారి కైనను వలదు కృ్త, §6 

చే, మున్ను జత గూడి వెంటనే నిన్ను వీడి 
ప్రాణములు చేర నిన్నాళ్లు పట నౌర 
మరల నినుం బొంది పోయిన మరులు చెండి 

జాలి బడజూల నందగోపాలబాల, 87 

క, ఈనాంటివజికుం గానని 

యీనాయత మెల్ల గంటి నీనానినుం దా 
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నీనం గాచియు నిళ కే 
యీ నాయెను నింక వాస తేల మరారి, 82 

నీ కావేటికాల్షలై కడు: బాజుకన్నీ రు | 

వారక తుడిచెడువారు లేక 

విరహోగ్ని శిఖలచే వెగుచుం బొరలాడ 

నూరడిల్లుమ యనువారు లేక 
దిగులుచే నిల లేక తెగువ నే చేయుచో 

వల దని వలిశెడివారు లేక 

మరుకోల లెద సాటి నెకకొట్టు "కాడలా 

భయపడ వ ద్దనువారు లేక 
లే, కలగి మోహోబ్లిలో ముని గాలిసోశ 

గట్టు గానక యుంజినే గాసీవజెడి 

నాంటికే లేనిమణీ్ నీవూ నేంటి కేల 

బాల తడ వాయొ "లెను గోపాలరాయ, 89 

క, మానమె ధనముం గేహము 
మాన మె సర్యంబు చూడ మానవతులకుకా . 

మానము పోయినవెనుకం | 

| ట్రాణముతో నుండ వలెనె పద్మద ₹" తు, 90 

కె అన్నియిటు లాడ గాంచి మురాసురారి 

రమణి దాసరితవ్వు చండమునం దీరుం 

దీరుమాన మటంచని తెజవపాద 

పద్మముల వ్రాలె నలి తమ్మి వ్రాలినటుల, gl 

క, కని మంజీరము ఘల్లన 
వనజజరు శ్రాదివిబుధవర నేవ్యం బె 
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తనరినహారిశిక మచ్చోో 

వన జేత్ణ దోశె వామపాదముచేకన్, 92 

క, లేచి యదూ a డనుం జే 

జాంచియ నాజన్మ్న మిపుడు సఫలం జబాయమెకా 

నీచిన్ని పదము నొశ్చాకొ 
నాచికురభరంబు డాంకి నాలికముఖి, 98 

చ, నెలంతరొ యాలకించు తో 'డనిగ్లు తళు క్క_నం జీర జూజలాం 

గులుకు మెలుంగుగబ్బి చనుగుబ్బలు వాంగం బవీండియంది 

యల్ ,ఘలుఘలుఘల్ల నం జరణకంజములకా గొనితన్ని నంతమై 

రయులుయులురు ల్లనం బులక జాలము లె లె నచేమి తెల్పుదున్, 

నీ, చేతుల మెజపులచెన్ను లెం లైనను 
దొడలం జెందిననిగ్ధునడుము మేలు 

గబ్బి గుబ్బ లవెంపుక లుము లె చైనను 

బిఅుందులనెకిమినవెంపు మేలు 

కనుబొమ (దగుఘనఫాల మెం లైన 

నునుబోొ_త్తీకడుష్రకందువలు wre 

వలికెడువెడవ్రులం గలయొలు వెం చైనం 

బలుకనియలచోటిపొాలుప్రు మేలు 

తే, వెకి నెగికినచీకయె యాకసంబు 
మిగుల నాలోని దృవమె ఫో గగనగంగ 

యార నూంగారుచేకయే కారుమొగులు 

వనిత యాలింగనసుఖం చె వర్ష ఫలము, 95 

చ, చులకన జేసి న౯ా వలపు చూజులు వచ్చిన వీడ నాడినం 
బలికినం బల్క_ కుండినను బాలను ముంచిన నీట ముంచినం 

రాధికా 1 1 
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జెలి మిం జూలు పా మ్నినం జేర బిల్సినః బిల్బకుండినకా 
భళిభళీ యాను గా దనినం చబాయుదునా నిను రాధి కానుణీ, 

వ, అనిన విని, ర్ట 
క, వనజాతు యింత మేయయగ 

మననా గైనె యం తె చాలు మానముకన్న ౯ 
విను పః మేమి ఘన మగ 
ననీ యీసును వలపు కోవ మదనము గాంగ్, 

ఊఉ, అందపువై (టకొంగు వదనాబ్దమువై నిడి నెర చూడ నా 
యిందుని భాస్య యేజ్పె నెలుం గె త్తి కలస్వన మొప్ప 
వెక్కు.చుక సందగుగబ్బిగుబ్బలను జా ఆనుతన్నయనాంబు 
ఫూరముల్ , మందర పేురుకై లముల మాటికి? బాఅురురం 
బులోయనన్, 99 

చ, చెలి యటు లేడ9 జూచి హరి చేరి వదంబులు పట్టి కూరి చే 
'మెలంతరొ యేడ్యనేల నీను మించిన వాండ నె కోవమంతయా. 

గలిగిన నన్ను6 జేయం గలకార్యము లన్ని యు? జేసీఫొమునే 
తలయగ నీదుసా మనుచు? దాబపీమింగొనికౌంిలించినన్, 160 

ఆ, ఆంత. బడంతెమె మటుచచె నంబుజనాభుండు మోవి యానెనీ 
మంతిని చెక్కు. నొక్కె_హారి మర్శములం కెమిటారిముద్దిడె౯ా 
'కాంతుండు గోట మీూతెం వెలి కన్హానె వెన్నుడు నీవిపివ్చెనా 
కంతునిదంతి తారని లెం గమృవజీరునిపోరుకుకా వడిన్, 10] 

వ, ఇట్లనంగ సంగరో తృాహతరంగి తాంత రంగు చి నాథా 
మాధవు లొక్కరొక్క6 చక్కని నెమ్హేని కమనెత్తావ్రల 
నొమ్మసిల్లుచు ముమృరంబగు మోహంబుల నెమ్తదింజెండిరందు 
నందు సోదరీరత్నం బవాంతరలజ్ఞాభ రంబునుంగొన మందర 
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థై 

భరుం డముంచాశందంబున నందంజగు చెంవొగలవింకు చుం 

దంబును డిందువజ చుసుందరమంద సీ తేవడవార విందంబునం 

గృందుకోొని ముద్దువెట్టినం బెట్ట నీయక నిజ్దంవుటద్దంబున 
కుష్టె మె త్్టయు నొవ్వువ ద్దుచెక్కుల నొక్కన నొక్కా 

నీయక కవ్వు గాయగబ్బుకవ్వ్చులం గుచ్చుగొవ్ప్చ నెంకొవ్చువిమి3న 
నిమర నీయక చొక్క_ంపు కెంవుసొంప్రుసంపాడించు తావిచెం 

గా ™ 

ామిాూావి యానిన నాన నయన క ాణీము_ త్త్యంబులతే 

ర 

ొవమోాడికుట్టువనులం గనువట్టు కెంబట్టురె కకుం బహు చాలక 

మఖుమిోాణ్ గుటు బయటం చెటు గనస్నిసీచె,ప్రు టు? ఖై 

చనుగుబ్బలం బళభ్షినం బక్టుని యక రంసబంగరువింకువనిరి వెంకు 

(న 

నంటుతుంటవింటిదంటయింకకి నంజిన నంటనీక మించుమిం 

చన వించుక్టొమ్మించు మెపుదేగ కౌంగటం గదియించినం గది 

రుంంచనీయక డాపురంబులు వెట్టుచు నలయించిన నలయించు 

విలుగో "న్న మన్నె దొగం గన్న మిన్న యా యన్ను లతేల 

మిన్న వొంటికళ లంటి సొక్కి_ంచి పికాళంచి చివచివ లొదవం 

జివుకు చివుక్కు.నం బై శెక్కి_ నిక్కి చ్కైరమోవి నక్క 
జంబుగం జుక్కు "వేరువడం జుజుకు్రుుున నొక్కి... మస్కువ 

నెకొ_.నం చెక్కిలి గొట్టి మవదంచె మంతు ెక్కు 

మావంతు పక్కున సొక్కుు దక్కి గిలుకల చప్పకకోళ్ళ 
al 

మంచప్పహళహళలును వెలివక్కి_రౌక్క_దూది మె త్తతో 

=) 
ధీ 
వసా 

ఛై 

ca _త్పమిల్లువచుబుజ్ఞల కూూతలును సురత కృమంబు° ననసల 

మగ మువలచుగోద జ వావపోపనెతావలు ఘుముఘు మవ క Y వ 
గమ బిపచిసవిస రెడి హపొనవరిసుక జిపిట్లల రెట్ట వవ్వుడదులును 
తే థ్ తు 
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బకదారులమైంతలును సారసకోకిలములకివకివలును గుక్క 
తప్పక కొక్కో_కశా స్త్రముం , బ్ర సంగించుకలికిచిలుకలకలకలం 
బులం గక్చినపరవశ మలం ఉలికి లెర్తి 

యిచ్చుగోరవంకల యెలుంనులున్ను నిచ్చలపు ముచ్చటలం 

'బెచ్చుపెరుంగ మెచ్చు లిచ్చు రాయంచలవళావళులునుగళ 
రవమ్హులును మం జుమంజీరరుళంర్యుళధ్య్థనులును విడకు విడు 

వకు తడంబడకు మెడమిడక విడివడి త "డంబడ నదుముముద్యూ 

మనునుడువ్చులును ఘనజఘననంఘట్టనా చటచటాత్కా 
రంబులు తోరంబులై మీసరంబులగు వైసరయబు లె త్త 

నావి త్తరి త త్తజీలక హత్తుకొని తళుకుతళుక్కు మనుచిలుక 
'కేజీవజీరుహూజారంబునం దమి చిలుక నెదురొత్తు లీచ్చుచు 

సాటిలేనిమేటిగోటిపోటులం బొ త్తిఖ్ల కొ త్తనెత్తురుల 
మ త్రిల్లబి త్తరవుగు త్తంపుచనుగుత్తు లెద నొ_త్తి యిరుంగేలు 

సాంచి కంబుధరుగళంబును గౌంగిలించి మోము మోమునకొ 

జేర్చి తన్మధురాధరసు థారస థారలం గోలి తియ్యనిరుచు 

లంచేలె నిట్లిగషన్రరు నొడలడరం దొోడరిదుడుకు లడలింప్రులు 

భూ+భంగంబులను చిజుసన్న లుద్దవిడిపద్దులస్టలిక తాకు 

నూకులువీశవిరాజణ బావోబాహింగబాకచిం చెనంగుచుం 

చెంగట నెసంగుభర్మనిర్మిత చిత్రరత్న రత్నమాలికాయంత్ర, 
పాంచాలి కావా _స్హవిన్య_స్ట మల్లరంగసముల్ల సీతేవుల్ల వల్లభుల 

దండి వెనుదండివిడక న్థి స్పసువర్ణ వర్ణ నీయసుగ౭భబంధుర 

సుమతాళవృంతో ద్భూతవాత ప్ర వర్ధి ఆాగురుధూవధూమ 
సోమంబు లెగిరి నిగనిగమను జిగిమొగు లనంగప్పుకొని 



చతుక్రాశ్యాసము 165 
థై 

యమో ష్ స్టననాలోక నోళ్సాహమోవాంబుల నించుక యవ 

సయింవ బునఃపరస్పరదర్శనోదో్య్యగ వేగంబులం బుక్ చెట్టు 

డ ముటోకే మీగిలి చెటక నిట్టూ ప్ప గాడ్పులం గొట్టువడ మొట్ట కలకుం చెట్టగిలి నెట్టన 

మొగంబులు చూచుకొని తడవెడనియొడ:ం బడినజక్మ_న 

వక్కులనుక్కుువలంది యం పొందడం బొందుచెశీతిబంధ ప్రతి 

బింబంబుల ముకురంబులం గని నంకుచితముందపహాసంబుల 

నిరవొండుచు చెనంగుసమయంబున. అజ 

క, హత్తుకొని యిన్ని విధముల 
అలో 

దత్తజువడ ననంగి వెనంగి తనివారక్ యాః 

వి తరి పెకొొనె హూరివె 
అనాటి వా వా 

మ చేధముమోా(ద నెక్కు_మావంతు: డనన్, 108 
te 

నీ, మరుగుడారముం బోలెగిటీశొన్న. నెరికురు 
ల్ల )మ్లిమున్దోచుచీకటులు గాంగ 
లాలీ © 

జలజల మని శాలు సన్న జాజాల చాలు 

చీలి ప్రా లెడురిక్క-చాలు గాంగ 

జిటుకమ చెమట ల్నైరిం దోంచుఫాలంబు 
ప ట్ 
శేతేనిచిన్నారి రేక గాలం 

గరగ జాటిననీ స్తు క స్తూరితిలకంబు 

క ౦దుగాం వెలు వందు కందు గాల 

తే, వలపుచిజునన్వు లలతివె న్నెలలు గాగ 
నాశలను బెంచి కానని యంద మూని 

ప్ర ఫ్తవతమురితి నాక్నష వేణి 
కా అషా 

కృష్ణ చేవునివై నుండి కేళి సలిపె, 104 
దనే డం 
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కీ ఇందు గోరించినదండి గా: ఛైనుండి 

కుణుచసన్న ల: బడు? గొంతనేప్ప్ర 

గాలి చక్ర కము జుట్టుకరణిని దిరుగుళ్ల 

న ఉిరోగును గొంతనేప్ప 

హసీండిజం త తే వుబొమ్తపగిడి విన్నా ఇముల్ 

కురుకుచు ప తః నా ంతసే 

తుద నాడుబొంగరం దబిడి నాయ గనీ స్ు ఆం 

గంతుశివం చాడు: సొంత నేపు 

తే, అభినయము పట్టు మని చెక్కు నమరిం గొట్టు 

ముద మొద? దెట్టు ముద్దువై ముద్దు వెట్టు 
మర్త్య ముల ఆ మెలమెల్ల మబ్బు దట్టు 

చాల హరినై ని బఖుంభావశేళి వేళ, 105 

చ. సరసీజగంధి యీవగిది కెరిని గూడుక కౌంగిలింపంగా 

గిజ్కొని ముత్యపుక సరులు లవ ర నక 

చెరుగుచు రాలె మున్మరుండు పేర్చినవల్లి యతాపుగుంపు త 
ద్ద రశిఖవిస్ఫులింగములం గూడుక రాలినలీల దోయంగన్, 

వ ఆట్టియద సున మదనజనకుం డాముదవరిం జూచి యిట్టు 

లనియె, 107 

సీ వలుదగుబ్బలగోరువంక 'వేడవి రాధ! 

యవి నీవెటుంగుదు వంబుజూతు! 

చక్కా_రశమైావి నొక్కు లేడవిరాధ! 
యవి నీ వెటుంగుదు వమరవంద్య! 

మినీమి ఆెప్పల దమ్మర సము లేడవి రాధ! 

యవి నీవెతుంగుదు వాది చేవ! 



చతుళ్రాశ్వాసనుం 
థ్ 

తగువెన్ను సరి వెనదండ లేడవి రాధ! 
యవి నీ వెబుంగుదు వతనుజనక! 

తే, యనుచు నిరువురు గడిచేరి హవుసుమోణే్ 
యాని సరిపోరికెమోావు లానంజేరి 
తమి చెలలోం జీర యలశేకజములందడాది 

ఫోరమరుచార నలనీఏ కొమరు మూతి, 

అత గారి ఇళ దాం నిలో సత్పథి జ్ఞలరత్న నే థా గ్ర ములయందుం 

దరణిజానై కతస్థలములందు: 

బారిజూతలతాంతపర స్థంకముల యందు 

బవహాుచి శ్ కేళి కాగ సృహాములందు 

మారుతకలితజబానీరకుంజములందూు 

భీవ.నదీతీర భూములందు 

కే, సరసభాండిరవటతకుచ్బాయలందుం 

జారుతరచం ద చం ది కాఫూరమందు 
లో లో 

చేవ బేశ్చ్రండు రాధికా చేవితోడం 

గనాడి వివారించె మదిలోనికోర్కు. అలర, 

"లే, సంపదలు గల్లురాధి కాసాంత్వనంబు 

చదివినను విన్నం ౫ కొన్న జదువ్రుచున్న 

వారి క వ్యారిగా నలవార వారకి 

జాతు డొసంగను గోరిక లధికదయనుం 

167 

109 

110 
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శా, క్రీలశ్మీముఖపద వట్సద తనున్రీతీ_ప్పనీలాంబుడా 
లీలదు నప గ్రహా ప్రమద శేలీపోనళ యాస్దిస్పదా 
కాళిందీశట'కేళికోవిద మహాకంసాదిదుసాత్త దా 
కాళీ యారగరత్న రంజితవదా కౌంతేయ. ఖ్రైర్యప్రడా, 111 

క, సారగజాథార సదా 

చార సవాతనువినూత్న చారుతరోద్య 

న్వారజితా కారయు'తా 

ధీరనుతాపార చరితధిక్క ృతదురితా, 112 

మత్త, నాగపాలక నాగజాలక నాగఫా౭క వాహనా 

వాగధీశ్ష్ణర వాగహీళ్వర వాగనళ్వర గావానా 
యోగ చారణ మోగ ధారణ యోగ కారణ సాహూనా 

భోగశోవణ భోగినీవణ భోగిభూహణమోహానా. 118 

గద స్ధ్రము, ప్పెది శ్రీచిన్ని కృష్ణకరుణాకటాకువీ మణతుణ ప్ర వర్ణమా 

నానూనశ్ళంగారరస వథాన సంగితసాహిత ర్థభర తశాస్త్రాది 

విద్యాపారంగత శ్రీమ_త్తిరమల తాతాఇఛాక రి పాదార 

విందమిళీందా యమానమానసచోళ సింహాసనాధ సత్ పృతావ 

సింహమహో రాజ బవారాక తౌ నేక చామిీక రాంబరాభరణ 

ముత్యాలుగర్భళు_క్లిముకాయమాన ముద్దు పళని ప్రణీతం 
బైన రాధి కాసాంత్వనంబను ఛ్ ఫం గార వృబంధంబునంద 

సరళ్గింబును జతుర్ధా శ్యాసము, 



కడనుడి 

ని చిన్ని కృష్ణునికరుణావి కేషమువకుం 
బాత్రురా లగుమాముడ్డు పళని ముద్దు 

లొలుక వ్రాసీన దని దీని నుద్దరింప 

సాహానించిన యోీానన్నుు నచ వలరాము, 

చ, వదలం బుద్ధి పుట్ట దిటువంటి ప్ర బంఫము నెన్ని సారు లేం 

జదివిన నింకనుం జపఏవి పంతప మంద: దలందుచుండు నె 

మది యని తప్పు లెన్నియొ సమంజస మాగతిదిద్దియుంబీనో 
చదువరులాక! నాదయినసావాసముకొ తమియింవవేంజెదకా 

అట్లు 
వు ప్య్చాదయవిధేయు రాలు, 



సపపదుత 
అణాల 

ఫ్లా శిథాలా 

నీలాదేవి సయోధరా ద్రినడుమక నిద్రించు శ్రీకృష్ణునికా 

మేలా నీకిది చేదవేద్భయనుచు ౯ మేళాష ఏంగాలేపీ తా 

వాలాయంబుగం sete వానీంచుపూదండ చే 

లీలకాగట్టిననోదశెప్పుడుమనో లీలాళికికా యు క్కెదన్ + 

శ దావిడవాజ్ఞయమున 'నేకదేశమై, విశిహ్రైదై ఏకమతాొవలంబులకో 
వరమాడరణీయమునున్తై “తిరుప్పావై” యనుపేర నొకముప్పదిపాశుర 

(వద్య్ర్యముల స గోదాడేవ్మీప్రణీకం'బై కనరారుచున్నది. అద్దాని కను 
చాదరూపములై సప్పవదులుగా 10 పౌటలుమాశ్రము ప్రా చీనకవికృతమునై. 
యనసంప్రార్థ ముగ (వృచారము నున్నని. ఈన ప్పపదులకర్హ యెవరనువిషయ 

మున మక భేదములు (పృచారమున నున్నవి. 

ఈస పవదులు “రాధి కాసాంక్వని క ర్త్రియగు ముద్దు పళని ప్రణీతము 
లఫియ్కు ఆవిమయమునే “ క్రీ నివాసగుకులదలచి చిత్తమునను ముద్దుపళని” 
ఆకుపాదము ప్ర మాణీకరించుచున్న దనియు ఒకమతము. 

న నినాదాల. లుల 

ఓ, ంప్ప 
నప గ 

ల్ 

వైజూపిన స్వవ్దవదిపాద మటులుగాక “ క్రీనివాసగురుడు వివ 
జా 

చిత్తుకూర్తి ముద్దుపట్లి" యని యుండవలసీన చయియుందగా పరిమ్క_ _ర్తలదిద్దు 

పాటున రూ-సపాంతరమునొంది ముద్దువళనిరచికములుగా వ్యవహ్భృృాతములయి 

పోమునవనియు, అట్టుగాక యయ్యనవి శ్రీనివాసగురుర చితము లయియుండు 

ననియు మరియొకమతము. 

కవి యెవరను నిర్ణ యమున న్యాగృవామును విడచి భ_కిరనభరికమయిన 

యీసక్తపదులను "పాఠకుల కందించు తలంప్రున ప్రావీనకవి నిబంధికేముశై, 
యువలభ్యమానము లై న వాటీనిమాత్ర, మే యిట పొందువరచుచున్నా ము. 



ఆ) 

మార జి తింగళ్ 
యె అది 

arg వలవచి చొ ని తృమునను ముద్దపళని 

మాసములకు నెల్ల ష్ మా ర్రశికము వక్ష మహవా 

యాసగలిగినట్టి చెలులు జాసీశా లే! 

మంచివగలమించి కులమునెంచి యవతేరించినట్టి 

చంచలాతు లెల్బగనాడం జన గరారే! 

నాష్ట్రయశాలియైన నందనందనుండు తోయజాకీ ! 
శ్రీయశోద కనిన పింహాకిశువ్రు గాండకే 

నల్ల మబ్బుణాయ మేనిం చెల్ల జేయు డాలుగల్లు 

ఫుల్ల వుండరీకనయన వురుషవర్యుందే! 

క్రీరవాణులార! హరిని గోరి చేరి తేరి సకల 

వూరుషారములను వృ ప్తపాొందరా రే! 

a) 

వైయ్యత్తువాళ్ 

బారిజాతులార! నంద, వజనివాసులార మనము 

కోరునోము కృియలువిను(డి కూరిమలర గా 



pl 
a) ప క్షకుతు లం 72 స_ప్పప ల 

పాలవెల్లి. బావనెజ్జ: బండుకొన్న వరునియడుగు 
లోలింగొల్ప్చి నేయిపాలు శోలణనాడచే ! 

కనులం గొనలుదీర నునుపు కాటు కుంచరాదు విరుల 

ననలందుటుమరాదు కురుల నునువుమోాజఆంగా 

కెల్ల వాజుకుండ నీటం జల్లులాడి మనము పెద్ద 

"లెల్ల జేయనట్టిపనుల నొల్ల యసాడ జే! 

వికచ కమల నేత్రు నెదుట నొకరికొకరువల్కుపలుకు 
సృకట మొప్పంగాను బలుకంబడంగలనాడ దే ! 

సు మనకు చెలువంబడినతీరు జనుల కెల్ల 

వేగ కెలిపి చె దుకుతీరు వెదకి ముదము?గా 

సారెసొరెవిభుని మనము సన్ను తించి సంతసించి 
వారిజారిముఖుల మెల్ల వ్ర తముచేతమే | 

3 

శీంగియులగళ్లంద 

నోమునోంచువారు నోచు నోముతీకు తెలీపెనోవ 

కామినులకు విమ్షుచిత్స కన్య కామణీ 
వడుగుచిన్ని పెండ్లికొడుకు పొడవృుందొడరి పుడవిమూం 

డడుగులడుగువానివేరు నుడున్రుకొనుచునే 

'వ్రేమమిఆంాను మనము నోమువట్టి నీళులాడ 

క పక తయ సంపూ మువాన్తలే 

'చెరులగునీటివరులనడుమం దిరుగుమిా=లు దూటంగా న 
కఠరుల తెరలుపొరలుగదడలి కలువ లూడోలాా 
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న్ా. గి 

నెష్షమిజందేనెంద్రావి వాడు వ్యనిల్లి నట్టయా:డు: 

దు వ్షుదలునుశెన మగల ల హ్; వలుకలా 

చెలంగి వీదుకగలుగువారు చెయ్యి వేసీతియ్యంగాను 
నిలువ్రుకడువ లెల్ల వాల నిండిసారలంగా 

కుదురుకొదము మొదన్చగుంపు వదులునూన్లు పెరుగ సం 

వదలంబొదలినొల్ల వళ్లై బాగుమిలునే ! 

జ్ర 

ఆభివుచెక కాం 
చమ" ్తచు ల్స్ 

(+ ann 

గోవవృద్దులెల్లంగోద కోేర్కి_గురి యువ దేవు 

రా ప్రుంజూాచిచేయు శయల టావుఃదెలిపి శే! 

“ఓగఫీరభాన మేఘ! మీగుణాఢ్య! దానధుర్య ! 

బాగుగ నీచేయవలయు వనులునింటివా? 

జలధి కేల నడిమిజలము కొలందిమోజ: దాని యుజిమిం 

వెలయ? గలయ మిన్ను మట్టి యలముకోవలె౯ 

జలధి కాయి మేనిడాలు ౫ లుగునట్టి మేనుదాల్చి 

చక్ర, కాంతిసరణి దెలి: ఏం జక్క మెజియునూ | 

పాంచజన్య మనెకుసంకు పగిది మాని శార్జమట్లు 

మించి యంబు లొక్క_. మొగిని నించి కురియుమూా. 

గాముకొన్న మేముమేని గాముదీజు జేపకడను 
తేమ మలర నీటనాడి చెలంగి యుందువే ! 
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నందసుతునిలసాడి గోవ సుందరాంగు "లెల్ల ముదము 

చెందుకొొబకుం గురినె మేఘుం శందామెందునున్”, 

సో 

మాయి మన్ను 

"బాణి రులాంగులార! మనసు కోర్కు_ లెల్ల “దీర మనము 

నోమునోంచగాను వాన భూమింనురినెనే””, 

అనిన, నొక్క చెలియ వలిశేె ోనతివలార! మాయవాని 

ఘనునిను_త్తరంపుమభురం గాంచువానినే ! 

గొల్ల పిల్ల లందులలని జల్లులాడి కొల్ల లాడి 

యుల నీల యమున వెంతనున, వానినే! 
గం a hb 

యదుకుల వ దివ మనగ నుడయమండి కొన్న తల్లి 
a mn 

యుదరశోక మెల్ల బాప్ యొప్పినాతనే ! 
కాంతలార! మనము శ్రీ, కాంతుంనాడి చెంత వాని 

వింత నోటి నిండయబాడి వినుతిచేనీనా 

చేతులున్న ఫలమువూజనేయ శుద్గ్దభావములను 
భారి తీవిగాణు వానితోడంగలయంగలి నా 

తె ంజిపావజాల మెల్ల మంటంబడినదూదివో లె 

నంటు లేక చెడును నోమువంటవండునే | 

౬ 

పుళ్టుంశిలంంటిన గాంక్ 

ముంచు లేచినట్టిసకల సుంద రాంగు లొక్క_ముగ్గ 
మందయాన నిటులనిదుర మలువవచ్చినరే ! 



వతీజాలమెల్ల చెసల వీక్షణములు గొలిపి వేగ 
కుతులకయిం కూంతలికుచు గూళ్లువదలెనే ! 

పంకజాతునేవజ్జ ప్రీ పటు మకొజుకుం దెలుపు లెల్ల 

సంకుపిలుపునీదుకర్ల సరణింజొరద కు! 

బాల! తేచిరావె! నందబాలుయడు జాయబటూతనచనుం 

బాలుద్రావి డాని యముని పాలుచేనునే ! 

కక్క_సుంకు బండిళూాప్రు నుక్కుుమిగిలి కాంగ సంధు 

లొక్క_ మొగిని వ్రక్కలుగాం ద్రొక్కముదగా 

మునులు 'యోగిజనులు నీటమునిగి వే క్క. “వారీ” వారీ 
యనెడునాద మినుముడించె వినళగ్రాద శే! 

మెల్ల మెల్బ నుల్ల మల్ల బల్ల వించిచెల్ల సంత 

సీల్లి లేచివారమిటుల మళ్లి లేంగ చే! 

= 

కీశ్గుకిశెక జెంగు 

విరివిమోణజ వారిని గలయనెణింగి మజచికను మొగడ్చు 
సరసిజాతే. విదున లేవ నఖులువచ్చిరే ! 

కుటిలసీలకుంతలొాక తె చటులనూ క్రి కటిముంబల్కు_ 

నటన చెలియకుండ నొక్క_నాతి వలిశెనే | 

కీచుక్రీచంి మనుచుంబము'చేచి లేది సాయుదుండె 

చేచిరావె వెకగుతకవందోవె మిన్ను నే! 
'గల్పుగల్లుమ నెకినగల కలరవంపు-డెల్ల దమ్ము 

కనులవానిమోా-ది పొటు? గలసిమై్రోనెనే! 
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వినగబడడె వెళ్టికిల్ల విడిచి నిన్ను వెడల లేక 
కనుగొనంగ నున్న మమ్ము: గనవె నాయికా 

వారి దయా భివరవళుండు వరు: డటన్న మొరలు చెప్పి 
దరికిరాయంగ నిదుర చెందం చగునె నాయికా! 

'లేజమొవ్చం గన్ను విప్పి తెప్పరిల్లి లేచివచ్చి 
రాజసమునదలుప్రుందీయ రావె నాయికా, 

4 

లగ 
జ్ఞానం 

బాలశజెల్ల నందగోవ బాలునకునువలపుగొొలుపు 
లీలగలిగినట్టి సఖ లేపవచి లే! 

ఇదిగొ తూర్పు అెల్లవా తె నదిగొ బకై లెల్ల మెల్ల 

బొదలె మళ్ళలోనిమంచు పూరిమేయగా 

నిన్ను "బచేవకుండ మున్న కన్నె లారి తోడ చేల 

నున్న మాట విన్న వించి నిన్ను లేవంగా 

వచ్చినార మనుచు మమ్ము మెచ్చి ముదము హాచ్చిన ట్ట 

మచ్చెకంటిమిన్న శద మములః గలయవే 

మల్ల వరులయుల్ల మెల్లం బెల్ల గిల్లు కొొల్ల లాడి 

వెప్లి విరిసీ యుల్ల సీల్డు విష్ణ ఫఘ్లుమూూ ఆనే! 

పాడుకొనుచు నేంగి చిగురు టీడువచ్చునడుగుందమ్తి 
జబోడుసోంక మక్కి. సరగ వేండుకొంటిమా 

ఎంతవింత కాంత లంత కంతకంత కింతయనుచుం 

జఉంతచేని మనలలోరుణ చెలంగిప్రోచునే, 
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డా 

తూమణిమాడత్తు 

“వాండెవచ్చి పీలువలేచి వత్తి మనుచు బండుకొన్న 
చేజె నిదుర లేవణగాను జెలులువచ్చిశే! 

మజివిచి hss మంగళార్భమైనదీవ 
యబొగలు గమ్తుమునంగనే! 

= కే వూలగు త్తి నీదు ము phases మెల్ల 

నొత్తిగించి నిదుర లేవ నె త్త రాదో! 

మూంయగచెవుడు గలదొ లేక రాళనీకమత్తునిదు 

సాంగితూంగనెవరుముందు చల్లి నారలో! 

మాధథన్రండుమూాయలాడు 'వేధనైన బోధ లేని 

వ గణనచేశు మే! 

వు! తోడి కొమ్త లిరుగొ, 'లెమ్టనంగదమ్ల ముద్దు 
న్వు నీదుతేశేకులులుకుబొము నివ్వుడే! 

a h) 

౧౦ 

నో త్తు చ్చు వ ద్ద ఆ 

నందనందనుండన నానంద"మొందువారలోొక్క.. 

కుందరదన నిదుర లేవం గోరి వచ్చి"! 

నొంచయనోముస్వర్టమిచ్ను ర్చి నోశెలీయి డేలతల్పు 

వె వై చిపండుకొంటివిట్లు వడిగరాగ చే! 
రాధికొ== 2 



i78 క కుక రదు ఏ 

నీటువిరాలుంబల్క_వుస్న చోటనుండిమాణి కొక్క 

నోటిదూట్నకె నమేమునోం చ లేద కు! 

వలనీనట్టిచోట కలని మెలన్ వీరుల వాలని జ్ర 

తులవమీదండ:ం శగుకులనిండం బుటుము వాడ కు! 

జాంగ్ మంగకంబులొౌనంగి భాశనడినంతమునకునంవే 

ss రాశి గాక కు | 

జుాననిణుర యమాందుంరవేను వ heen 

డిందు నోడి నికు ని ద్ర ముద్విడు 

ey _క్రరముమాని ప సవ చ్చి వ 
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భులై వకలెక్ట్టరద్యోగమో చేనియుండెడివారు: లేక వరాజకీయనాయ కలు 
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చాక లమ , కీ ఎర్ఖాలసారి మై అ క్ ని 

మారు. ఈమవహాగుణమే ,శేశా 
యి 

యున్నది. ఆటులని ఊరుకొ 

'ఛానగుంమని గ హించవలప్లి 

౮౧08-వ సంవత్సరమునుండియు నేటివరకు 
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ఫా సులుగారది పట్టుదల, 
ME ) 

. వ్ 

ఈసందర్శ్నము న క్రో స్పలుగారు తగు నంజాయి? చెప్పుడు. తను 

దక్పిదమును మన్నింపుడనియు. ఇకనెవ్వుడు నట్టి గ్గ సము కు ఎపృకటింక 

మ! శం! ప | స 

మ. సిస్టానమా, క్ర మించినవని యు నాయ్యాగంధక రలు సవ విదులనియు 
WU పాషా 

ట్ర్ గ్రంధములను 2 నిక చుటకోు (వ,భుళక్వ్ణమున కర తరెదనియు కటి విచ్చే 
అం జిం 

వము ము భామావృకమువకు గొడ్డలిపెట్టనియు.. నిశ్చయించుకొనివ.. ఈకారణ 
దా a wm or వై 

"మున వ్యయ్మవ, క యాసఐ 3 న్నటెనక్షైన బస్స భావా సేవయే జాను వళ్ళ కొట్టు 

కొన్న జారు కాన వ భుళ్వముతో పోరాడ సమకటి3. అపదడు స క పీక 
be) లు ద స్త్ a) 

చారాయణమూ రిగణరు వీశాన్వలుగాది నాాయవావిమొు కహా మి 
ఎవ క! లీ యు బ్ 

పు వతమున జాదిం బిఏ 

క్ర హారము. వ్ంఫ్టూ “సకలందరిలాగే (పేరూరు ద్రావిళ్ల లో చేవ త్తలేగాళ్ల 

జఅలఖండ శా న వండికు ఒణజేక్షోలు గలరని బె వుట ఆతిక కయో_క్ట్ గా గాచేవదు. చైదికు 
వు 

లనేవలు సంస్కృ: వివ్యమాని ఇంగ స్రహవిద్య గడించిన టే శీ వానాయణ 

మూర్తిగారు బి, చ బి, ఎల్. పరీక్షలలో కృతా ర్గులై కాకనాడలో 

న్యాయవాది గనుండి i ర్థీగజించిరి. వీరిమి త్రులగు శీ ,పోలవరము ఒమా౨పెరు 

మున్నగువారి ప్రో తావామున చెన్నపట్టణము చేరిరి. హామాహేమిలగు 
శీశౌవ ష్యము స శ్ వ్, కృష్ణస్వామిళయ్యరు, 

శి 

శీ నం ఆ * 
లే 

సుందరఅయ్యారు; స యన్ కీ wa అయ్యంగారు, ఈ క లీ నివా 
టో 2 క i, 

అయ్యంగారు, శ్రీ టీ, రంగాబారిగారు, శ్రీ శివస్వామిళకయ్యరు, కటి. ఏం 

క్ “జే సగ ఆయ్యరుగారు మున్నగు ఆజువ న నల ారోకియకొ 

బారిష్టరు గ్రాంటు, నూ జెంటుగ్రాంటు, రిచ్ మాండు, నార్జ్యక మున్నగువారు 
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లై 

0 

రాధికాసాంతగనమున అసభ ఫ్టములన్న వద ములు, 

ie. 107, 103, 112, 118, 118, 124, 127, 123, 

180, 146. 2 అ. 189, 140, 142. 8 ౪. 105, 110, 115, 
118, 128, 127, 1838. 4 అ 102, 108, 104, 105. 

కనకరాజు ప్రభృతుల భాషా ద్వేషము, 

కనక రాజుగారు తమ అఆంజ్రానువాదమును ప్రభుత్వము వారి 

కంద చేని యా ప బంధములు కే కడుదుష్ట్రములని వక్కా_ణిం చియుండిరి. తెళుస 

అబిమాన భొషగా బట్టభ దు, కై దొరఠకనమువారికి ఆనువాదకులు7ా బనిచేయు 

“చుండిన a కనక శా మ. శేమా (కము ప్రాచీన చ్రబంధముల్నపై గౌరవాభి 

మానములున్నను వారిట్టివని న దూరాలోచనములేని చారి 

యోాచర్య _తెనుగుభౌవషకును తెచగుభామహ్మాగ్కంథ మ్రుకటన వ,చారకులగు uy 
ఫ్రీ వావిళ్ల వారికిని కొంక కాలము పాటు తీరనినష్ట్ర యు కలిగించుట భొమోఖిమాను 

శెవ్వవన మజవజాలరు. పీరికితోడు శ్రీ, టేకమళ్ళి రాొజగో పాలరావుగారు, 

కో కొమత్జాజు వేంకటలకత్షణరావు గారు, చెన్నా ప్ర, వృగడ భోనుమూ _రిగార్డు 

స్రాసిక్యూషనుపక్షమున సాక్యమిచ్చిరనుట వీరికి "స్రాబీనగ్రంథములవై "చెగల 

దురఖిమాన 'జ్యేషములను జెప్పక చెప్పియున్న వి. 

మొదటి అభియోగమువై తీర్చు, 
శీ శా స్తులుగారిపై నాదరాభిమానములుగల బ్లొక్ నార్థన్చు 

,టి* వెంకటనుబ్బయ్యరుగారు. మొదట శ్రీకొస్త్రిగారివక్షమున వాదిం చిరి. 

ఈయభియోగమును తెనుగభ్గాష తెలుగు సారస్వతముల తత్త్వమును బాగుగా 

చెటీగిన మేజస్ట్రేటే విచారించవలయం ననిర దీనిని [వ చ్రఛానరాష్ట్ర ష్ట్ర మేజస్ట్రే 

బర్జుదొర నీరాకరించినందున OE వేని PE స ey ప 

-హౌకోద్దన ట్రాస్స ఏరు ss దాఖలు చేసిరి. ఇదికూడ త్రోసిజేయ 
whe దొరకనమవా రీ కి డ్కందిఆర్లరు జారీచేసిరి 



ఏ. 

అగ 

జ. సంకటరంగారాన్ర ఎం వ్ గారె యధ్యక్షుతేను, చావు ఫీ 
oe లీ 

బసుదూన్ పొఫనవ్ కీ యమ్ రంగాచార్నులు కీ నోటేటి కనకరాజుగా౩ ను 
Nf “7 పై లో అణ 

నఘ్వ్నలుగా నియమించి మెగ,ంథిములలోని ఆసభ్యవ ్యములను జాక్కు డని 

సెపభ్యులం కమకబు యభిప్రాయ వ్ర, కార మటుచేసీ కాశకములను 
మ లి 

సెరకపమువావ కండించిి. చిని వావి ౨క టెక బొంకవముచార కండించిక. ఇవి చూచి పిమ్తుట శ్రీ్వా శ్ల వేంక టెళక్వుర 

ణా చ్రులాగారిపై నవీయోగము నుపసనంవారి౨ చుటకు . శాస్తులుగాక శోశాంక్ర 

విజయము బిల్హ్యణీ యము గణికాగుణ పృవ_్దనతా రావళి అన్నుగృంథమః లనుకూడ 

రాధికాసాంత్వనముతో పాటుమార్చు చేయవలసినదనియు, మిగలినయైదు గం? 

ములలోని ఆసభ్యవద్యములను తొలగించి సంస్కరించిన మ్ముద్చణములే 
నేయడలెననియు శాసించిరి. శ్రీశాశ్త్రులుగారు తే5_8_1912 దని అం 
టితో నూరకుండక తే తె1-5్- 19019 కిన “రాథికాసాంత్వనము' "కూడ 
సంస్కరించి ముద్రించనిండని కోరుకొనగా దొరతనమువారు నిరాక3ంచికిం 

శ్రీకా స్తులుగారివై వునరభి యోగము, 
జ 3 దె స చ్రభుక్వముతోబోరాడి యెటులైనను శ ఖగారగ్త్యంథముల పె నిష 

yan 

యును తొలగషించజేయుటే బద్ధకంక ణులై న రీ, వేంక టేశ్వరళా స్త్రులుగారు 



చ్రభుక్వముకోరిన హోమియివ్వక వాకు జాకీ అములని కలచిన వద్వుము= 

తొలగించి సంన్కరించిన ఆయా్ర్ర్యందములను ఆందవరును మరలవ్నిక యింయూ 

చుకేమంండిి. నుమారు 1 సంవత్సరములు అనగా 19 12-వ సంవత్సర 

నుండి 192 7/-వ సంవత్సరమువజకు, దొంకనమువా రకం కు వ్రకు న 

సూ నరికట్టనేలే కపోయిరి. 

ఫి 

నెన్నిజారంటునుగొని తే 15-83-1927 వని. బోలీను_ డిప్రీసూవకెంటు 

స్తై కృక్షస్వామినాయుడుగారు శ్రీొత్రులాగాకి గం నవి క్రయకాలకు, 

స.హ డి పోలీను ఇన స్పెక్ట్ర రు శ్రీనుంచ్యననాయకు తుంగా 

ఆకీనుము, ముద్రాశాలను, సీ ఏ, డి. వాకు. ఇనస్సెక్టరు శ్రీజయకాకో 

నాయడు గారు రాజమండ్రి వావిళ్ల బ్రైంచిః తే 190-527 దిని వ ధిర 

చి", ఇందు వెన్న పురిపూపుళో: - 

1. శశాంకవిజయము 3 

2. వొంనవింశతె iy 

వై. బిల జీయము 2 
ఇ 

he కవిచాడప్పశకకము 6 | 

న్. గణ్కాగుణ, ప్రవర్తన తారావళి : 

ర్. పీథినాటకము ట్ర 

సజోలిను నారు తీషికొనిపోయిరి. 

ఇవికాక శ్రీ కాకుళ వాసియగు (శ్రీజక్సశంక రయ్య, శ్రీసతి ననసింవా 

మూ వై గ్రంధములలో గొన్నిటిని క్రీ శీ వావిళ్ల వారినుండి ఏ. పి, మూలముగా" 

తప్పించుకొని రన్న సాక్ష్యములు సనంషహాదించి క. 



b
y
 

C
n
 

ల
ీ
 

క
ే
 

H
y
 

i 
=
 

a
 

వ
 

(1 
a 

|
 

స 
టె
లి
 

క
్

 

“ 
a 

ఛ
ే
 

ళ
ా
 

|
|
 

u
o
)
 

l
u
g
 

y
i
 

గ్
ా
 

శ
 

జ
 

W
o
e
 

g
b
 

{ 
ఇ 

ra
e 

ప
 

ల
్
ల
 

గ
 

జ్
 

+
 

a
)
 

5 
“
a
 

w
g
 

వ్
 

af
 

స 
న
 

C
O
R
A
 

ల 
: 

శ
ే
 

న
ే
 

. 
గ
 

h
l
 

శ్
ర 

h
b
 

/
1
 

. 
ల
ే
 

ri
 

i
 

న
శ
 

# 
fp
 

OF 
O
a
?
 

i
n
 

ఎ
 

క
్
ల
 

జ
న
ా
 

t 
1
 

i
p
 

న
 

ఫ
్
ర
]
 

జ
ో
 

I
 

ఆతి
 

ma
 

ఈ
 

క
 

న
 

ఫ్
 

3 
ప
 

1
1
 

య
 

గ 
ప 

|
 

B
R
 

a"
 

a
 

P
s
 

f
s
 

క
్

 

f
.
 

a
 

+ 

{
a
 

I
F
 

J
i
f
 

7
 

h
r
 

|
 

|
 

క
ే
శ
 

|
 

వ
ం
.
 

గ్
ల 

చ్
 

3
 

p
h
y
 

B
e
g
 

s
a
:
 

SE 
Ee 

L
e
 

pa
y 

9 
ag
 

mm
 

ఈ 
ణ్
.
 

mn
 

HH
 

4
0
 

2
 

2
 

{
a
 

|
 

శ 
య
్

 

స
్
స
 

f
r
 

Y
d
 

Y
e
 

క
 

' 
భే 

v
f
 

a 
gg
 

వగ
 

a 
2
 

F
e
 

#
 

f
a
 

ళ్
]
 

గ
్

 

శ 
ళీ
 

క
 

శ్
ఢ
ీ 

|
]
 

(
శ
 

Ya
 

| 
ల 

o
m
 

¥
 

G
t
 

{ 
2 

ma
 

dh
e 

6
3
 

రా
 

శ్రా 
(
|
 

rn 
* 

గ
 

క్
 

శ్ 
{
a
 

ఇ
ం
 

(
య
 

f 
n
M
 

ఖ
ీ
 

స
 

గ్
గ
 

క 
J
)
 

¥
2
 

శ
 

é
n
 

ఫ
శ
 

ణ
ా
 

ఓ
 

స
 

ఖ్
 

Y
F
 

t
e
)
 

గ
ి
 

a}
 

స
ి
 

P
r
 

క
ట
ి
 

ల్
ల 

641
 

ల 
ఎవ
 

9p 
GW
 

శ 
WN 

im 
A
 

i
 

/
.
 

4 
x
9
 

4 
E
h
 

U
D
 

"
క
 

j
s
 

L
m
 

N
O
D
 

సె
 

బ్ర
 

గో
 

శ
.
 

సల
్ల
ే 

26
 

న
 

D
Y
 

ఫు 
శి
? 

జీ
 

స్
 

స
 

శ 
hh
 

T
o
g
 

E
h
 

జ 

హు 

3 

షా 

నగ 

వ 

క్క 

ఖ్ 

బోలో 

ర 

స్ 
పా 

శేశ్షంకశా ను 

సా 

యమా 

గ ఆ లగ 

ai త్వ 

Uy 
సం 
UU 

ని 
జాకి 

యము 

కవినానక 

జ 
చు వ్ బంల 

ఛు 
- 

ణం 

Md 

తిక 
వ 

ద తీసికొని రాజూచుట 

జీ. బిల జీయము వ 

తెలుగు గ,౦థ్రములకాో 

మైనవి, ఇ చో క్స్ 
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నస క 

వా 
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గ 
శ 

ఖై 

క 

జల్ 
>” jen 

తెలిసీ చి 
వ్ 

అగ జా! 

తియింఠి వావ 

అనుండి పారంవ 
ను 

రి 

చ్చు చున్న వి. తెలంగుచారి కీ గంధ 

ల 

"వ నతొబు 
చలా 

కండియాచు "పేటలోని 

గ్రంథము చ ఆవి 

ఇస్న్నికగ న్న్న 

ఇరార్వుము రచింవబజణన శ్ర 

జనో 
ఫు 



- 

IU 

గ ంభముల ఇ రమైన తష ళా ళో వదల “ఢీ మీను జతి లో న్యాయదూరము. ఈవద్ధతి నవల చిం చిన+నో చతిభొమలోేని గ్ర, 
లీ 

లోను అనేకములు ఇట్టి వేయని చెప్పుక నంశయను లేదుః 

నీ. అందునను కీ నాముని వీవనాటకము ,కీ * శ ౧౬ కళాట్నికిశెందిన 
అ WU టి 

ఉక్తమృగ్శంథమా. శ్రీ నాథునికీడగు కవులు 'లేరనుట స్వభావోక్తి య. 

తెగకిందవచ్చు నుత్తేమ్మర్హంథము భాషలో నిదియొక్క_టియే. ఇఏ 1911, 
1912 వజకు నిరభ్యంతరముగ ెల్లరచేతుల నుండెడిది. అవ్వుడు నామై దొర 

తనము వారు తెచ్చిన యఫిరాూా?గముపలన నంచెన్ని యో సంస్కర జలం 

కొనివచ్చితిని, కాన నిపుడు వీని కభ్యంకర ముండరాదు. 

6. తరువాత వాంసపింశతి, క యస్థిలరాజు నారాయణకవిచే రచించ 

బడిన ౧౬ కతాబ్దినాటికావ్యము. ఇందు అత్యంతకవితా సౌందర్యముకల 

యిరువది కఫలుశలప్టు ఇందు వదునారవశ తొబ్టికి జెందిన జనుల పద్ధతులు 

నాచారములు సువ్య క్త మొనకింవయిడినప ఇందు అఫూర్వముతైన య నేక 

సాంశేతికవదములు గలవు, ఇది సారన్వత మునకు భూషవాము వంటిది. ఈ్మ్య్థంథ 

మునే దొరకనము నిషేధించినచో పారన్వతమునకు తీరని లోటు చాటిల్లి నదన్న 
మాట ఇదికూడ “వీథినాటకము”నక వవెజీ 292 సెక్టనుక్రింద ెన్నటి 

కీనిరాద్రు. 

7. శశాంకవిజయము శేషము చేంకటపతియను ౧౭ శతాబ్దమునకు 

చెందిన సుప్రసిద్ధ కవిచే రచితము. సారస్వతరంగమునను నాటకరంగమునను 

దీని విలువ నిరువమానము. వవిధముగ నూహించినను ఇది ని-షేధించబడుట 

కదకాశము లేదు. 

రె. చిల్హ్యణీయ మాెపేరి సంస్కృృచముగ్రంథమున కనువాదమై గత 
'శతొబ్ద్బ్దమునుండి “తెనుగుబనుల చా _స్తముల నలంకరించు చున్న ది. ఆర్మా_టు 

"నవాబునకు దుబొసెర్దైన దిచాన్బవాదూన్ అవినారాయణ య్య మేనమామకు 



ఇంపైన మోయంబడినది, సారన్వుతవంి = జల విలంవ యనంతముం, కఇపమమొు 

౪. కవి కెొడవ్పశకతకము, “*శీడానుణ్య వవర్తన తారావని యోగము ప whe 
రాములు సె సితులనిభధులుగ ఇక 23. ౨ ౪౨ ౨వక్సరముల ముండి ఒప్కచారముజో 

నుక్నమాత మున నందలి కవము ఢేదిోం- వొలగింప అ డెలి 

చిన భాషకు పెద్దలోటే యనియ ఎక్కా శెంచియున్నారు. 

1l. వెనుక 1911 లా నాముెచ్చిన యభ్టియోగనందర్భముక 
ఆక స నాక ఆధ్దర్యమున. జరిగిన పండితమహా జనసట్టలో 

పెట్టి నిషేధము దునాళలోచ "లేవసియు. వానివలవ  భఛాపామాకకు చున 

చోహము చే చేసినట్లగుననియు ఒక తీర్తానమును జేసిరి . అదిగాక నర్ బి, 

యన్, శర దివాన్ బవాదట్ మోచర్డ రామచంద్రరావు చంతులం మున్నగు 

కాకవిషయమున గవర్నరు గారిని దర్శించిన. ఆ యభియోగనందర్భమున నాకు 

దొరడనమువారు కొన్ని కొన్ని వద్యము అసభ్య ములం7ా నువ్వవసి నూవించి 

నావి వేకము ననుసరిం ది సంస్కరించి శ కటింపవలసీనదని అపుడు నన్ను హెచ్చు. 

రించిర. ఇప్పటికిని నా కట్టి యుదారశత్రూరితము లైన సూచనల చేమైన నొనం 

గినచో నేనువానిని పొంటించి గ్రంథములను ముద్రించి |వృక టింతునని వినయ 
వూూకముగా చెలుపుకొనుచున్నాను. 

12. చేను పృకటించినయ్లోై శ్ ములు వాలవజకు సంస్కరించి 
భే జా కొన్ని ఉండే లకు మాత్ర, ము జు “శంస్కరింవబడిన ముద్రణ మరులు 



జో ఆజ వ స నా నాం దై; = జో న్ ము విక్కయించుచుశ్యా శు. ఆందునౌా బి జ వ నెక్షను శ్రీందవచ్చు 

గ్రంథములు చనేసేమియుం ముద్రించి చ్రశటింపలేదని మనవి. 

18. చైజాకినట్ట్య జ్వ్కంఢములు విఖ్యాతక వుల రచనలే కాని 

పామాన్యులవి నం చ ను. ఆయా కం ౨వములలో నన సభ్యేపు భాగములు వైతొల 

nor Mr ae ర ప Re 
కించుటలో చేను ద = ఎ ర ప్కకాళకు తె వ్వరును జావసనే లేవవియు 

తెలుసదబేకములోను చై జా ముసుస్థానములోను ఇతరులం స్వల్పధరలకు చచ్చు 

ముద్రణములు నిర్నామముగా వేసీనట్టు వేను జేసీనవాడను గాననియుం మనవి 

చేయుచున్నాను. 

1, మఆజియుం పలానా వన్నముకొని నిర్గివ్హ"మైన యొక గడ్న్వముకాని 

అసభథ్యము ఆక్టీల వ్నొతక్రము కమట కటి యాధారముఐం కేనియెజలను, 
a లు | 

ందణీ ,వ్రకాశకులమై మాని ెందజు ప్రకాశకులమై ణే యిట్టి ఇక్కమచర్య 
ag ర్ట 3 క ఆతితొందర చకాన్న పూవ్వు, ప ధర్మ బద్ధవ ఏనవగన 

నంస్థకెట్టి సీలావనింనలు కలుగునో దానివలన నాశెట్టినష్టనము. వాటిలునో 
అనవ్ష మెంత తీర్పరానికో ఆశూవ్యాముగనున్నది. కొమ్మలు తి3గిన వండితులే 
యేది సభ్యము యేది యనవ్యుము నన్నది నిర్ణయించి నిర్వచింవలేశవ్వుడు 

క 
శాత 

యున్నాను, నావంటి నా3క నార్ల ము చూపుటడౌై యొభాగము లక్షీ లద్ఫోకక 

ముశోయ్ు భోగములు కావో నిర్ణ యుంచుటకు వెరతనము వారే నియ 

మింత్తురని యాళించు చున్నాను. కయస్థికులలో వావె నిక నెట్టిచర్యను 

వెకొనకుండునట్టును, వాహడ త గ ౨ఫముబన్నిటి నాకిచ్చి 

శ % న Vm hh రాడు నున శు 

వావిళ్ల వేంక చీక గిరులు, 

చావిళ్ల రామస్యామిశా స్త్ర లం అండు సన్చు; 

తండయార్చేట, మదరాసు. 

య గ 
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_చ్త 

యన్, రౌమానూజం చెట్టి జప పం ఊ యత్ గారికే. 

జయంతి రామయ్య బి. వ, బి. యక్. గాకిలేఖ, 

, భావరాజు వేంకట కృష్ణారావు ఎం, న బీ. యల్, కాకలు 

శ్రీ గిడుగు వేంకట సీ తావతి గారిలేఖ. 

9. క్రీ రావుసాయాబు గిడుగు వేంకటరాముమూ ర్తి గాలేఖ, 

10 శ్రీ న్యాపతి నుబ్బారావు పంతులు గావ లేఖ. 

దిని ఫలిళాంశము, 

wa గా డ్డ షా ~ ఈ పైలేఖలు కూడ న్యాయశాఖా మం్రై,గా3! శ్రీ శౌప్తులగాప 

వర. ఆపిమ్మట శ్ శాస్త లుగారు సంస్కరించి ఎప్కకజించిన హంసవింశతి 

(1920 ఉంవక్సర ముద్రణము] బెల్లుణియము (1926 సంసత్చరము 
Ce 

రాయు" తె 
Ww జాలు 

సతులు దొరతనము వారి కంపిర. అవ్వడు దొరతనమువారు 25_త్మీ_ై 

శయంతీవిలాసము (1909 సంవక్సరమ్ముద్ర ణము) అన్ను గృంధముల 

తేదీని ఈక్రింది లేఖ శ్రీశాస్తు)లు గారికి బంపిరి, ఆంచలిభౌవము గ్రంధము 

లబో హంశవింశతి నంగానే యున్న దనియు అంధ ్రతులను ద్రం 

విక్షయింవవచ్చుననియు తెలిపి బిల్ల ణీయములోని ద్వితీయా శ్వాసమందలి 

152వ వద్యమందలి ₹వవం_క్షియ.) కృతీయాశ్వాసమందలి 108 వ వద్య 
స స 

మున తివపొాదమును అక్షీలములుగా నున్నవనియు వైజయంతీ విలాసమున 

ఆభాగములను వై తొలగించి వ్రశటించుకొనవచ్చు ననియు తెలిపిరి. 

దోరతనమువబారి తాఖిదు, 

ఆ hn ఇల్లీ కు గో 9 wl ఏమైనను వెన్న పురి పృభుత్వము మాత్రమూరకొనక 5-5-1927 తేదీని 
అదం టై న క, శాస్త్రులు ఆయ్మాగ్సంథములను వృిక్కయించు చున్న ందులకు వుల శికార్లు ని 

శేయరాదో తెలుపుకొనగోరుచు తాఖీదువంనిరి, అప్వుడం క్రీ శా స్త్రులుగారు 
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CAN శే 15.3_1927 దీని మరల వెనుకటీవిషయము లన్నిటిని ఇెలుపుచు నొ 

ఓఓకేవను వంపి ఆందింకను ఈవిషయముల నిజేదిం చిరి. 

నీ (శ్రికొ స్తీ గారి సమాభథానము 

“చేను వరిష్కరింపని ముద్రణాములు శేవలము వండికులకొటుక 

భొండాగారముల కొఆకు ఊద్ద్జేశింపంబడినవి, అందుకొజుశే వానివెలలుకూడ 

ఆధికముగా నుంచితిని, 

ఎంత శ శ్రోధ్ధవహించినను అనేక సంస్థలలో నే గౌారవవ్యవవార్డ రను 

నుండు Bs వ్ర మాదవశమునం గొన్ని ఏ శ్ యింపబడి యుండవచ్చును, 

ఆది ఉనుద్దేశవూర్వక ముగా పృభుక్వమును es చేసినవని మ్మాక్రము 

"కాదని మవవిచేయుచున్నా ను. 

చేను ఇెన్నపురిలో కొంతకాలము గెరవమేజ స్ర్రేటును; తిరువ్తి 

యూరులోని మొదటిశరగతి బెంచికోర్టునకు నన్ను అధ్యమనిగా వ్రు 

త్వమే నియమించిరి. చెన్నపురి పోర్టుట్రస్తులోను, పచ్చయవ్ప ట్రస్తుబోక్టు 

లోను చేను చ, ధానసభ్యుడను. ఇదిగాక ఎన్నో వ _ర్హక వాణిజ్య థార్శి క్ర" సంస్థ 

లతో నాకు సన్ని హీతనంబంధము కలదు ఆట్టి వాడను చేను బుద్ధిష్రార్వక 

ముగా నిట్టిపనిని జేసితి ననుకొనుట ప్రభుత్వమునకు ధర్మము కాదు. పొర 

'పటువలన నట్టి గ్రంథము లిడివజులో వి కృయింపబడినను, ఇకముందట్టివని 

జరుగకుండ జూాచెదను. కావున వ్రభుత్వమువారు నావై "నేచర్యనున్నై కొనక 

నన్నిట్లు వ్ర, వ,వర్సింపు మన్ననట్టు సృవర్తి ర్హించెదనని తెలుపుకొనుచు న్నానుం 

ఇట్లు 

, వావిళ్ల వేంకళుక్ సరళా స్తులు, 
రాధికా 1 7 
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తదనంతర చర రః 

ఆతరువాత శ్రీ ఢశ్రిశొద్రులుగారు కే80.8.19272 చ్రభుక్వవ ప్రథాన 

న్యాయశాభఖామం త్రి, తి | నాటక హాంనవింశరల్కి బిల అకు వో. 

యము, గణికాగుణ ప్రవ _రన తారావళీ ఆను గ్రంథములను యథాకభము గా 
వండితులకో మాత్రమే విక్రయించెదమనియు, దాని విషయమున దీనీకొనవల 
సన్న శ్రద్ధ తీసికొనియెదమని యు దాని కనుమలింప వలసీనదనియు గోరం. 

దీని కేమియు వ,భుక్వమునుండి నమాధానము రాలేదు. ఇట్లుండగా 

కే 20.1-28దిని శ, శా స్తులుగారు నే షేధింపబడినగ్యంథము లమ్మినందులక 
కేబడిన జా... వ వు వెవ్వకొనుటకు లే 6. 21083 2 ది 
జెన్న నగర ప్రథాన మేజి త్ర్రటుకోట్టనకు హాజరు కావలసినదని తాగను 

నచ్చెను. 

దానిమిదట | క్రీశ్యాస్త్రులుగారు కే 81.1.1928 దీ వ్రభుక్వ 
పృథానకార్యదర్శిపేర _పైవిషయముల నన్నిటి నుల్లేఖించుచు లేఖవ్రాసి 
యందు తాము బుద్ధివూర్వకముగా వేయని నేరమునకు రచ్చశెక్కి_ంచుట 
కు వృభుత్వమునకు ధర్మము కాదనియు నిదివరలో బ బ్రశటితమైన గ్రంథములను 

శ్చ 185-85.1927 ద పోలీకువారు స్వాధీనము చేసీకొని వట్టుకొనిపోయిరి 

గనుక, నిక దమ్మఫై ెట్టిచర్భయు ఆకొనవలదని విన్న వించిరి. 

నాటి దొరతనమువారి తుప్ తీర్చు 

అవ్వుడు తే 16-2-1928 దిని ప్రభుత్వమువా ర్మ క్రింది సమాధాన 
we జో మును శ్రీగొత్రలుగారికీ కుంకిర్కొ 

“మారు తే ౫.5.1921] ది చ్రభుక్వమువారికిచ్చిన శోహామీకి విరు 
ద్ధముగా ప్రకటించిన (గృంథములన్ని యు పోలీనువారికి వళవణీచ్చి ఇక మరల 
NS. SIR TSS DDN 

* ఈబోమో వీరెన్నడును ఈయ లేదు 



నెన్న నువ కరిష్యుత ముద్బణములుంగాగాని ఆఅవవెమృృతే ముద ఆయు 

గాశాని చానిని ముద్రైింవమని మరల హోమోయిచ్చినచో మోకైకున్న మి 

మయమోగమును ఉవనంవారించుహొనుచున్నా ము 

ఎ వై,జి కాష్టం ఫాల్ 

జో "జా 

వ్రభుక్వష్ర ధాన శార్యన$ 
కాని, అవ్చటినుంచే మరు శీశౌత్తులవారు దొరతనమునవాకి యాసిేన 

మును దొలగింవ జేయ విక పృయక్ల క్నములుం చేయుంచు సే యుండి. అవిచేక 

ముళ్ల (వభుకమువలనను అసూమా్రన్నులై యనాలోచిల్ముగ వె పొరతక 

మువారి వక్షము చేరి వారి ట్రేశేపించిన కొంకమంది మవవ్యక్తుల వలనను 

ఈనిషేఫమును దీనివలన తెనుగు సారన్వకమునకు తీరనికొఆుక యుకు బాజీ 

శ్లేష నాటినుండి. యకాశధముగనున్న మైగ్కంథము. లేవియం నెన్వర క fs 

లభ్యము కాకుండపోయిొను. శీ శ్రీ శౌద్రలుగారికి వ్వనహారమున గరీగిన నష్ట 

మును వై పహీకముగా గలిగిన బ్రముయను అనంతములే కాని, వావకవి యొక 

శెక్కలోనివి కావు. ఊక్షమమగు తెచుగుసారన్వతమందలి కవితా మ 
మును జొటు నఫూర్వ గ్రంథము లిట్లు నిషేధింవ జకుటవలన ఆంధ్రిసాహిక క 

వృతమున క కొక పెద్దగొడ్డలి పెట్టని శీ శాత్తులబుగారు పొందిన మాన సికవ్య లం 

యింతింత కాదు. నిమ్మల, వముగను, మ యాట భాపోమాక నారా 

ధించు పవ్మికృన్భాదయులు కనుకనే వీరికింత బాధక లిగనదని చెప్పనగును. 

ఉపసంసహోరము 

తే 

గ్ 
73 

సుమార యర్ధి ౩! తాజ్బము ఫ్ శీశొతద్రలుగారు కేవల ఇ భామోఫిమానముతో 

విశేమవ్యయ ప్ర, యానల శేమా త్రము సరకుగొనక య్యాద్ర భక కని చేదమును 
వొలగింవ దొరతనమువారితో వశో రావనే పో రొడివ శుటై ఆంధసారన్వక 

నక క్రమునళు శ్రీ శా న్టులవారి జీవికమునను సువర్షాతరములతో లిభాంవవల 

స. విషయము. వీరము వట్టుదలతీో పరు శ్రీమాక్ చ శ్ భరి 
ల 










